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شبی هپالسکویپیر
ایمنیدرساختمانهایشهرنیازمند
بازنگری در قوانین است

بند عشقآباد در شهرری رسیدند
پرندگان مهاجر در عبور از كريدور شمال به جنوب به آب 

به زودی به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت افزوده میشود

تهران3500ساختمان پرخطر دارد
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و بیمارستان پرخطر در پایتخت
وجود دارد
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اسرار خانه وحشت در پايتخت

با پيداشدن جسد يك دختر فراري2 ،دختر ديگر كه در اين خانه
زنداني بودند نجات يافتند
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يادداشت

مسعود يونسيان؛ اپيدميولوژيست و استاد دانشگاه علومپزشكي تهران

ضرورت اجراي پروتكلهاي
سختگيرانه در مدارس
تا قبل از پيدايش سويه «اوميكرون» بهنظر ميرسيد
مناســبترين راه براي مديريت شــيوع كرونا در
مكانهاي عمومي ازجمله مدارس اين باشــد كه پروتكلهاي بهداشــتي در
اين اماكن رعايت شــود و مــدارس با حداقــل تعداد دانشآموز بازگشــايي
شــوند؛ يعني با توجه به تعداد دانشآموزان هر كالس ،تقســيمبندي براي
شــركتكردن آنها در كالسهاي درس ،بهصورت يك يا چنــد روز در ميان
انجام شود؛ بنابراين قرار شد آموزش حضوري و غيرحضوري با هم انجام شود
تا دانشآموزان بتوانند تعامل بيشتري با مدرسه و همكالسيهاي خود داشته
باشند.
با بازگشايي مدارس اما بهتدريج خبرهايي درباره ابتالي دانشآموزان به كرونا
منتشــر شــد و زمزمههايي درباره تعطيلي مدارس به گوش رسيد .همه اينها
در شرايطي اســت كه هماكنون ،جهان درگير ســويه جديدي از كرونا ،يعني
اوميكرون شده است و شايد بهنظر برسد بايد برخي از محدوديتها بازگردانده
شود .به هر حال با توجه به شرايط فعلي براي بازگشايي مدارس ،بايدسازوكاري
براي كاهش موارد ابتال و جلوگيري از شــيوع اين بيماري درنظر گرفته شود؛
بنابراين بهترين كار اين است كه شرايطي فراهم شود تا تمام كاركنان و كادر
آموزشــي مدارس و همچنين دانشآموزان ،با كوچكترين نشانهاي از ابتال به
كرونا ،در خانه بمانند و حتي بدون داشــتن گواهي و نســخه پزشك ،مجاز به
غيبت باشند؛ حتي اگر بهنظر برســد كه دليل آنها براي مدرسه نيامدن ،بهانه
باشد.
آموزش و پرورش بايد به ايــن موضوع توجه كند كه حتــي حضور يك ناقل
ميتواند ميزان سرايت ويروس را باال ببرد؛ بنابراين هر مورد مشكوكي ميتواند
بهعنوان يك ناقل به شــمار برود .اين مســئله هم تنها شــامل دانشآموزان
نميشود ،بلكه كاركنان مدرســه هم حتي درصورت وجود يك بيمار در خانه،
بهعنوان ناقل محسوب ميشوند و نبايد در مراكز آموزشي و حتي جامعه تردد
داشته باشند.
توصيه ما اين اســت كه در دوران كرونا ،شــرايط حضور و غياب تمام افراد در
مدرسه ،بايد متفاوت باشد .با توجه به افزايش موارد ابتال بهسويه جديد كرونا
در دنيا و احتمــال ورود آن به ايران ،عاقالنهترين كار اين اســت كه مدارس و
دانشگاهها ،حداقل بهمدت 2هفته بهصورت مجازي داير شوند و پس از آن هم
چگونگي حضور دانشآموزان در مدارس بايد بــا نظارت دقيق صورت بگيرد،
دماي بدن دانشآموزان بهطور مرتب بررســي و نشــانههاي بيماري در آنها
جستوجو شود و تمام اقدامات پيشــگيرانه براي پيشگيري از ابتالي آنها در
مدرســه ،صورت گيرد .حتي درصورت امكان بايد هماهنگيهايي با مسئوالن
طرح ترافيك انجام شــود تا والدين مجاز به استفاده از خودروي شخصي براي
انتقال دانشآموزان به مدرسه باشند .البته در اين ميان با توجه به اينكه بيشتر
دانشآموزان در معرض خطر در سنين پايينتر از 12سال قرار دارند ،بايد براي
واكسيناسيون آنها اقداماتي انجام شود .واكسن مناسب براي اين رده سني هنوز
موجود نيست ،اما به محض بيخطر بودن واكسنها براي آنها ،واكسيناسيون
هم انجام ميشود.
وقتي واكســني براي اين گروه ســني نداريم ،طبيعي اســت كــه نتوان آنها
را به اين شــكل ايمن كــرد .بر اين اســاس بايــد در مقابــل ،پروتكلهاي
ســختگيرانهتري براي مــدارس اجرا شــود .البتــه اين موضوع هــم نبايد
فراموش شــود كه هرقــدر پوشــش واكسيناســيون باالتر باشــد ،جامعه
ايمنتر و حتي گروههاي ســني زير 12ســال هم در برابر ويروس محافظت
ميشوند.

ویژههای امروز

دادهنما

زهرا کریمی؛ گرافیک :مهدی سالمی

عبدالرزاق گورنا ،رماننويس تانزانيايي روز گذشته  ۱۵آذر،
طي مراسمي كه به دليل تداوم شيوع كرونا در لندن برگزار
ميشد ،مدال خود را بهعنوان برنده جايزه نوبل ادبيات
امسال دريافت كرد و نام خود را به فهرست  118نفري
برندگان اين جايزه ادبي مطرح در جهان اضافه كرد؛
جايزهاي كه همه نويسندگان جهان ،از هر كشوري،
روياي دريافت آن را دارند .به اين بهانه ،سرگذشت
و فراز و نشيبهاي اين جايزه جهاني پرآوازه را از
آغاز تا امروز مرور كردهايم.
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راه های ارتباطی با 1888
 1888چیست؟
شماره تلفن 1888
ســامانهای برای انتقاد ،شــکایت،
سایتاینترنت
پیشنهاد ،تقدیر ،تشــکر و پیگیری
tehran.ir.1888
پیامهای ثبت شده در سامانه 137
مراجعه حضوری به شهرداری
 ۱۸۸۸در ســاعت اداری ( 8تا )16
منطقه یا ناحیه مورد نظر
پاسخگوی پیام های شهروندان است.
شهروندان بیشتر چه درخواستهایی دارند

56.4درصد
خدمات شهری

17.1درصد
اموراجتماعیوفرهنگی

8.8درصد
شهرسازی و معماری

9.1درصد
حملونقلوترافیک

داريوش مهرجويي  ۸۲ساله شد

روشنفكري بر بام سينما

به همراه مسعود کیمیایی یکی از چهره های آغازگر جریان
متفاوت فیلمسازی در ایران اســت؛ یکی از قافله ساالران
جریانموجنوکهمهرجوییبافیلم«گاو»ازچهرههایمهمش
بود .تنها فیلمی که بنیانگذار انقالب اسالمی از آن به
عنوان الگویی مطلوب یاد کرد .کارگردانی که بهترین
ت و با
فیلمهایش را در سال های بعد از انقالب ساخ 
«اجاره نشین ها» « ،هامون» « ،پری» و «سنتوری»
برای ایرانیان خاطره جمعی ساخت .امروز تولد
۸۲سالگیداریوشمهرجوییاست.

34348پیام
مجموع پیام ثبت شده امسال در
 ۱۸۸۸و ۱۳۷

 ۱۹۳۶۶پیام
بیشترین میزان داده در حوزه
خدمات شهری

3منطقه
 15،2و 18بیشترینپیامرادرحوزه
خدماتشهریثبتکردهاند.

 2منطقه
 ۴و ۱۶بیشترین پیام را در حوزه
فنی و عمرانی ثبت کرده اند.

نظافت و شستشوی مخازن زباله تامین روشنایی نقاط بی دفاع شهری
حذف زوائد فیزیکی
الیروبی انهار روبسته و کانال ها
شناسایی و ساماندهی متکدیان
ساماندهی کودکان زباله گر د
لکه گیری آسفالت
ی
نظارت بر نگهداشت اماکن و بناهای ورزش 
رفع نواقص عالئم ترافیکی
هم سطح سازی دریچه ها
جمع آوری سد معبر ساختمانی
ی
رفع نقص حصارهای کارگاه 

با آغاز به كار دولت جديد آلمان به رياســت اوالف
شــولتز ،عمال دوره حضور آنگال مركل در قدرت از
امروز به پايان ميرسد .مركل  67ساله در دوره
رياســتش بر دولت آلمــان 4 ،چالش عمده را
پشت سر گذاشت؛ بحران مالي جهاني ،بحران
بدهي اروپا ،موج حركت پناهجويان به سمت
اروپا و در نهايت بحران كرونا .دوره  16ســاله
صدراعظمي او بدون شك براي آلمانها يك
دوره ماندگار و تاريخي خواهد بود.

مهمترین درخواستهای شهروندان از 1888
تاخیر وسایل نقلیه همگانی
سدمعبر دستفروشان
عملکرد رانندگان اتوبوس
دریافتکرایهبیشترازتعرفهتاکسی
تغییر کاربری مسکونی
به اداری یا تجاری

23

اين فيلم خانوادههاست

رکورددار شهادت در فیلم های دفاع مقدس ،حاال چند سالی است
بیشازهرچیزبهکارگردانیفیلمهایکودکونوجواناشتغالدارد.
تالش او برای حضور در عرصه سینمای کودک که سال هاست
دچار افول شده در نوع خود جالب توجه است .سید جواد
هاشمی این روزها فیلم «شهر گربه ها » را روی پرده دارد؛
فیلمی که روزهای اول اکرانش با واکنش هایی مواجه
شد و حاال با کمی اصالحات به نمایش درآمده است .با
جواد هاشمی درباره شهر گربه ها گفتوگو کرده ایم.
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محمد اصغری گفت :امروز همانند دیروز در اغلب نقاط کشــور جوی پایدار و
آرام خواهیم داشت از بعدازظهر با ورود سامانه بارشی از شمالغرب به کشور
در بخشهایی از کردستان ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و کرمانشاه بارش برف و
باران ،وزش باد شدید موقت و همچنین کوالک برف در برخی مناطق پیشبینی میشود.

سقوطپهپادنیرویهواییآمریکا

پايانيكدورهتاريخي

گفتوگو با سیدجواد هاشمی درباره «شهر گربهها»

بارشبرفوبارانوهشدارکوالک

حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در پاسخ به این
پرسش که «آیا همه دانشآموزان کتاب درسی خود را دریافت کردهاند؟» ،گفت:
بله؛ تا آنجایی که ما اطالع داریم و آمار و ارقام نشان میدهد ،دانشآموزان کتابهای درسی
خود را دریافت کردهاند .برای دریافت تک جلدی کتابهای درسی ،سامانه فروش باز است.

وداع مركل با قدرت

بیشترین مطالبه شهروندان چیست؟

مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد میزان افزایش حقوق
کارمندان دولت برای سال آینده گفت :این موضوع هنوز در دولت نهایی نشده است،
بودجهجمعبندینشدهوامیدواریماینهفتهتمامشود،پیشنهادافزایش 10درصدیرشد
متوسط است .حقوقهای پایین تا 30درصد و حقوقهای باال رشد کمتری دارند.

همه دانشآموزانکتاب درسی گرفتند
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8.6درصد
فنی و عمرانی
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متوسط افزایش حقوق کارمندان؛10درصد

نوبل ،رؤياي نويسندگان جهان

چگونه پیاممان را ثبت کنیم؟
از تهران اپلیکیشن یا سایت تهران من
شماره تلفن 137
سایت به نشانی tehran.ir.137

گزارش ميداني همشهري از عرضه
و رواج چند نرخي و افزايش قيمت
گوشي تلفن همراه

آخرین خبر

نگاهي به جايزه نوبل ادبيات از آغاز تا امروز

34هزار درخواست از 137

عكس :همشهري /امیر رستمی

صفحه3

نوسان ارز  ،بازار موبايل
را قفل كرد

نیروی هوایی آمریکا از سقوط یک فروند پهپاد «ام کیو »۹ -خود در یک پایگاه
هوایی در «نیومکزیکو» خبر داد .به نوشته وبگاه «ایر فورس تایمز» نیروی هوایی
آمریکا اعالم کرد که یک هواپیمای بدون سرنشین این کشور هنگام برخاستن از پایگاه
هوایی «هولومان» در جنوب «نیومکزیکو» در باند فرودگاه سقوط کرده است.
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رئیسی :دولت را نقد کنید!

انتقادات دانشــجویی از ایدهها و
انتصابات كابینه

فضای روز دانشجو در نخستین سال حضور رئیس دولت سیزدهم با موج اعتراضات سالهای اخیر فاصله گرفته بود

عكس  :پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رئیس دولت سیزدهم در نخستین
دولت
ســال حضور خود در مراســم روز
دانشجو ،كار بهمراتب راحتتری در
مقایسه با رئیسجمهور سابق داشت .سیدابراهیم
رئیســی به میزبانی بسیج دانشــجویی در جمع
دانشجویان دانشــگاه شریف حاضر شــده بود و
پاسخگوی سؤاالت این تشكل دانشجویی در كنار
جامعه اســامی دانشــجویان ،انجمن اسالمی
مســتقل ،جنبش عدالتخواه دانشجویی ،تحكیم
وحدت و انجمن اســامی این دانشگاه بود .سیل
مطالبات و انتقادات دانشــجویی بــا پایان دولت
حســن روحانی جای خــود را بــه ارزیابیهایی
متناسب با ۱۰۰روز ابتدایی دولت رئیسی داده بود.
لحن دانشجویان بیشتر مالیم بود و مبنای میزبانی
سال اول حضور رئیسی در دانشــگاه را استقبال
خوش از او قرار داده بودند.
روحانی در مجموع ۸سال دولت خود دانشگاههای
مختلفی را برای مراسم روز دانشجو انتخاب كرده
بود .او جز سال آخر ( )۱۳۹۹در فاصله سالهای
 ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۸بهترتیب در مراسم روز دانشجوی
دانشگاه شهیدبهشتی ،دانشگاه علومپزشكی ایران،
دانشگاه شریف ،دانشگاه تهران ،دانشگاه سیستان
و بلوچســتان ،دانشگاه علوم پزشــكی سمنان و
دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا كرده بود .روحانی
در سال ۱۳۹۹با شیوع بیماری كرونا به یك بیانیه
كوتاه چندبندی در روز دانشــجو اكتفا كرده بود.
محققنشدن وعدههای دولت تدبیروامید مهمترین
گالیهها و اعتراض دانشــجویان در سالهای آخر
دولت روحانی بود .نماد كلید حل مشكالت روحانی
كنایه ثابت مراسم روز دانشجویی در بازنشدن قفل
مشكالت كشور شده بود.
سیدابراهیم رئیسی در ابتدای راه دولت سیزدهم
و در دانشگاه شــریف رویكرد كلی خود به مراسم
روز دانشــجو را با طرح این عبارت مطرح كرد كه
«دانشجویان و اســتادان نباید بیان دغدغههای
خود را صرفا به روزهایــی مانند ۱۶آذر اختصاص
دهند ،بلكه باید در متن جامعه و زندگی مردم قرار
گرفته و برای مشكالت موجود راهكار ارائه دهند».
نمایندگان تشــكلهای دانشجویی سخنان خود
را در ابتدای جلســه مطرح كرده بودند و رئیسی
در ســخنرانی خود پاســخ آنها را هم میداد .او با
اشاره به دغدغه مطرحشــده درخصوص انتخاب
اعضای كابینه ،گفــت :هیچگونه وابســتگی به

حزب ،گروه ،دسته و جریان سیاسی نداریم و در
انتخاب همكاران خود تــاش كردیم كارآمدی و
برخورداری از روحیه جهادی مالك باشد؛ ضمن
اینكه اكثر آنها عضو هیأت علمی دانشــگاههای
كشور هستند.
رئیسجمهور با اشاره به تخریب دولت بر مبنای
اتهامات بیاساس ازجمله انتصابات فامیلی گفت:
برای روشنشدن این مطلب میتوان دولتهای
۳دهه گذشــته را با این دولت مقایسه كرد .البته
كســانی كه چنین اتهاماتی را مطرح میكنند به
نادرســتی آن نیز اذعان دارند؛ منتها این موضوع
اسم رمزی برای تخریب دولت شــده تا اقدامات
دولت را تحتالشعاع آن قرار دهند.
افشاگری رئیسی درباره نوسانات ارزی

براســاس گــزارش پایــگاه اطال عرســانی
ریاستجمهوری ،رئیسی با اشاره به تالش عدهای
برای ربــطدادن مذاكرات عزتمندانه كشــور به

قیمت ارز یادآور شــد :خبر دقیــق داریم عدهای
شبانهروز در تالشــند همزمان با مذاكرات ،نرخ
ارز را باال ببرند و مذاكــرات را به اقتصاد گره بزنند
تا خواســتههای خود را به ملــت تحمیل كنند.
دستگاههای اطالعاتی پیگیر معرفی افراد هستند.
برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از
كشور در محافل و فضای مجازی و واقعی بهدنبال
باالبردن قیمت ارز هســتند .منابع ارزی كشــور
نگرانكننده نیست و با وجود تحریم و تهدید ثابت
كردیم كه میتوانیم صادرات نفــت و میعانات را
بیشتر از قبل انجام دهیم .اقتصاد ،نان و سفره مردم
را هرگز به مذاكرات گــره نخواهیم زد و برخالف
عدهای كه تالش میكنند آینده را تاریك نشــان
دهند ،شدیدا به آینده روشن كشور امیدوار هستم.
او درباره واكنش دولت نسبت به مخالفتها با دولت
گفت :دولت به هیچ عنوان با حرفهای حاشیهای
جا نخواهد خورد و رسالت اصلی خود را در خدمت
صادقانه به مردم انجام خواهد داد .دولت ،خود را

نیازمند انتقاد و نقدپذیری را زمینه رشــد كشور
میداند و هر كسی میتواند اعتراض داشته باشد.
اما شخصا بین اعتراض و اغتشــاش تفاوت قائل
هستم؛ همچنان كه جرم سیاسی و جرم امنیتی
متفاوت است.
اقتصاد نیازمند جراحی است

رئیســی همچنین با بیان اینكه اقتصاد كشــور
نیازمند جراحیهای جدی اســت ،گفت :سرمایه
جدی برای انجام ایــن جراحی آبرو اســت و ما
حاضریم برای اصالح و سروسامان گرفتن اقتصاد
كشور از آبروی خود بگذریم .رئیسجمهور افزود:
متأســفانه برخی اقداماتی كه طبق قانون باید در
سالهای گذشته انجام میشد ،در زمان خود انجام
نشده و دولت مصمم است اینگونه مسائل را حل
و فصل كرده و به زندگی مردم سروســامان دهد.
بیتردید با اقداماتی كه در حال انجام است شاهد
آرامش در جامعه خواهیم بود.

کندوکاوی در رویكرد قوه قضاییه برای مقابله با فساد

گلوگاههای مبارزه با فساد

در چنین شرایطی مســئوالن ارشد قوه قضاییه
معتقدنــد در برخورد با مفاســد اقتصادی چند
گلوگاه مهم وجود دارد كه وزارتخانههای اقتصاد،
صمت ،نفت و همچنین بانك مركزی از مهمترین
آنها بهشــمار میروند و برای حفاظت از حقوق
بیتالمال باید تدابیر ویژهای در این بخشها برای
مبارزه ریشهای با فساد اندیشیده شود.
در این میان نحــوه واگذاری امــوال دولتی به
بخشخصوصی موضوعی است كه در سالهای
اخیر با حاشــیههای بســیاری همــراه بوده و
كارشناسان همواره بر این اعتقاد بودهاند كه یكی
از گلوگاههای شــكلگیری فسادهای اقتصادی
كالن در این بخش بودهاست؛ موضوعی كه رئیس
قوه قضاییه در دیدار اخیر خود با دانشجویان نیز
آن را تأییــد كرد و ابهامهــای موجود در برخی
كارشناســیهای انجامشــده در فرایند مزایده
واگذاری اموال دولتی را زمینهســاز بروز برخی
مفاسد اقتصادی دانست.
محســنیاژهای در ایــن زمینــه بــه مثالی از
پرونده قطــور بابك زنجانی هم اشــاره میكند
و اختالفنظرهای عجیب در كارشناســیهای

رســیدگی قضایی به پرونده كرسنت به مراحل
پایانی خود نزدیك میشود .بر همین اساس هم
بود كه سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری
دیروز خود آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده
را تشریح كرد و از اجرای احكام برخی متهمان
آن خبرداد.
ذبیحاهلل خداییان با بیان اینكه در جریان انعقاد
این قــرارداد سوءاســتفادههایی صورت گرفت
و برخی افراد پورســانت گرفتند و بــا توجه به
اینك ه چون انعقاد قرارداد به ضرر كشور ایران بود
اجرایی نشد ،گفت :در همان زمان با گزارشهایی
كه سازمان بازرســی ،دیوان محاسبات و مراجع
اطالعاتی داشتند ،پروندهای در دستگاه قضایی
تشكیل شد كه حدود ۷ ،۶مدیر وقت از اعضای
هیأتمدیره شــركت ملی نفت ایران و برخی از
مسئوالن شركت كرسنت محكوم شده بودند كه
حدود ۶ ،۵نفر به جــزای نقدی و 2نفر به حبس
محكوم شده بودند؛ اما این حكم اجرا نشده بود
كه اخیرا به اجرای احكام ارجاع شد كه اجرا شود.
وی ادامه داد :بخش دیگری از پرونده كه مفتوح
شده بود ،با كیفرخواست به دادگاه ارسال شده
و حدود ۸نفر هم در این پرونده متهم هســتند
كه اتهام آنان تبانــی در معامالت دولتی و اخذ و
پرداخت رشوه بوده و اكنون این پرونده درجریان
است .البته این پروندهای است كه امروز هم در
دستوركار دولت و مسئوالن عالیرتبه قرار دارد و
از جوانب مختلف درحال بررسی است.

عكس :میزان

شناسایی گلوگاههای فساد

برخورد ریشهای با مفاسد درحالی در دستوركار
ویژه قوه قضاییــه قرار دارد كــه رئیس این قوه

معتقد است «فساد اقتصادی از درون تهی میكند
و جلو میرود و فساد سیاسی را بههمراه دارد».
بر همین اساس هم هست كه محسنیاژهای بر
شناسایی گلوگاههای فساد تأكید دارد و همكاری
دولت و قوه قضاییه در ایــن زمینه را ضروری و
زمینهساز همافزایی بیندستگاهی میداند.

تشكلهای دانشــجویی روز سهشنبه در حضور
رئیسجمهور از دریچههای مختلفی با او گفتوگو
كردند .محمدحســین كاظمی ،نماینده جامعه
اسالمی دانشــجویان در این نشست به رئیسی
گفت« :حضرتعالی با توجه به مولفههای اقتصادی
كشور به دشواریها و ناهمواریهای مسیر واقف
بودید و با وجود این برای گرهگشایی از مشكالت
مردم ،بهبود وضعیت اقتصادی و سروسامان دادن
به بازار سرمایه و ارز ،وعدههایی را دادهاید .پس
آقای رئیسی مردم از شما تابلوی قرمز بورس و دالر
۳۱هزار تومانی را برنمیتابند ».در بخشی از طرح
مواضع این تشكل دانشــجویی آمده بود« :آقای
رئیسی! مردمی بودن و بودن در جمع اقشار مختلف
مردم خوب است و باعث تقویت سرمایه اجتماعی
نظام میشــود ،اما وعدههای بدون كارشناسی و
تعیین زمان برای تحققوعدهها در بین مردم كه با
توجه به شرایط اقتصادی كشور امكان تحقق ندارد،
چیزی جز عصبانیتر شدن مردم و ناامیدی آنان و
نابود شدن سرمایه اجتماعی نظام را در بر نخواهد
داشت ».متین فارابی ،نماینده جنبش عدالتخواه
دانشجویی در ۳محور انتقاد از حقوقهای نجومی،
انتصاب افراد ناكارآمد و نداشتن برنامه مدون در
اقتصاد و سیاست داخلی ،گفت« :در حوزه انتصابات
ابتدا باید بگوییم كه دولــت در برخی انتصابات
امیدآفرین و رو به جلو بوده ،لكن بررســی كلیت
انتصابهای صورت گرفته حكایت از تعداد باالی
مدیران كمتوان و كار نابلد دارد ».زینب شوندی،
نماینده انجمن اســامی دانشجویان مستقل در
بخشی از صحبتهایش خطاب به رئیسی مسائل
اقتصادی را یادآور شد و گفت« :متأسفانه با وجود
گذشــت 100روز از آغاز بهكار دولت ،هنوز افكار
عمومی دریافت روشنی از ایده دولت برای اداره
اقتصاد كشور ندارد و از سوی دیگر نوعی پراكندگی
در تركیب تیم اقتصادی دولت دیده میشــود و
حضور افرادی با نگرشهای متفاوت نگرانیهای
جدی را درخصوص آینــده مدیریت اقتصادی
كشور ایجاد كرده است ».براساس گزارش تسنیم،
محمدرضا ضیایی ،نماینده بسیج دانشجویی نیز در
نشست روز دانشجوی دانشگاه شریف ناهمخوانی
تیم اقتصادی دولت رئیسی را تذكر داد و گفت« :از
روزهای آغازین شروع بهكار شما و با مشخصشدن
اعضای تیم اقتصادی دولت ،به روشنی فقدان یك
ذهنیت مشخص و یك چارچوب روشن در تفكرات
اعضای این تركیب احساس میشود .اینكه ایدهها
و نظرات اقتصادی شــما در انتخابات چطور قرار
است با نگاههای خاص و منحصر به فرد برخی وزرای
ع شود؟ شنیدهنشدن یك صدای
پرحاشیه شما جم 
واحد از مدیران اقتصادی شــما در كالنمسائل
اقتصادی كشور ،جلوه دیگری از سردرگمی دولت
در زمین ه مســائل اقتصادی است .ما دانشجویان
بهخوبی میدانیم شرایط امروز اقتصاد ما ،نیازمند
گرفتن تصمیمات سخت اســت كه هزینههای
اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت».

صورتگرفته درباره قیمتگذاری یك زمین را
شــاهدی بر این مدعا میداند؛ زمینی كه ارزش
آن در كارشناسی اولیه حدود 295میلیارد تومان
تعیین میشــود ،اما در اعتراضهای متعدد به
كارشناسیهای صورتگرفته ،تا ۸هزار میلیارد
تومان هم میرسد.
داستان كرسنت

رســیدگی بیحاشــیه و بــهدور از جنجال به
پروندههای مهم و بعضا چندینســاله مفاســد
اقتصادی نیز از دیگر رویكردهایی اســت كه در
دوره جدید قوه قضاییه مــورد توجه قرارگرفته
اســت؛ رویكردی كه در رســیدگی به پرونده
كرسنت میتوان شــاهد آن بود .كرسنت یكی
از پروندههایــی اســت كه در ســالهای اخیر
حاشیههای بسیاری را در زمینه مبارزه با مفاسد
اقتصادی بههمراه داشــته و از سیاســیترین و
جنجالیترین پروندههــای حوزه صنعت نفت و

گاز كشور نیز بهحساب میآید.
كرســنت قراردادی برای فروش روزانه معادل
۵۰۰میلیون فوت مكعب ،گاز ترش میدان سلمان
بود كه در ســال 1380و در زمــان وزارت بیژن
نامدار زنگنه در دولت هفتم میان شركت كرسنت
پترولیوم و شــركت ملی نفت ایران منعقد شد و
به امضا رســید .این قرارداد مقرر میكرد كه از
سال ۲۰۰۵با ساخت خط لوله در خلیجفارس،
گاز فرآورده نشــده میدان ســلمان به امارات
متحدهعربی صادر شــود .اجرای این قرارداد در
مقطع ســال 1384متوقف شــد؛ موضوعی كه
پیامدهای حقوقی بســیاری بههمراه داشت و
پرونده قطوری نیز در برخی محاكم بینالمللی
برای رسیدگی به آن گشوده شد.
از ســوی دیگر رســیدگی به ضرر و زیانهای
واردشده به ایران در این پرونده از مدتها قبل در
دستوركار قوه قضاییه قرارگرفت و فراز و نشیب
بسیاری هم داشــت ،اما اكنون بهنظر میرسد

پروندههایی كه به نتیجه رسید

عالوه بر این ،سخنگوی قوه قضاییه از به نتیجه
رســیدن پروندههای مهمی خبــر میدهد كه
رســیدگی به آنها در راســتای برخورد قاطع با
مفاسد اقتصادی در دستوركار این قوه قرار داشته
و اكنون به نتیجه رسیدهاست.

روی خط سیاست
۷۰۰حساب بانكی توسط وزارت اطالعات
مسدود شد

مدیركل مبارزه با قاچــاق معاونت اقتصــادی وزارت
اطالعات گفت :حســابهای بانكی بیــش از ۷۰۰نفر
از فعاالن غیرمجاز ارزی در ســطح كشــور شناسایی و
مسدود شد .بهگزارش خبرگزاری صداوسیما ،وی با بیان
اینكه اسامی این دالالن ارزی جهت تشكیل پرونده به
مراجع قضایی معرفی شدهاست ،گفت :گردش برخی از
حسابهای مسدود شــده در ۹ماهه سالجاری بالغ بر
۲۰هزار میلیارد تومان است .این مقام مسئول در معاونت
اقتصادی وزارت اطالعات با بیان اینكه پایش ،شناسایی
و ردیابی مالی حسابهای بانكی مشكوك فعاالن ارزی
بهصورت مستمر درحال انجام اســت ،اضافه كرد :طی
روزهای آتی نیز اقدامهای الزم برای اخذ حكم قضایی

سعید جلیلی
نماینده رهبرمعظم انقالب در شورایعالی
امنیت ملی:
ما باید آمریكا را از تحریمكردن پشیمان كنیم
و این پشیمانی هم با خنثی شدن تحریم رقم
میخورد/.تسنیم

دریادار علیرضا تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه:
كارهای ناممكن و سخت با «ما میتوانیم»
ممكن و آسان میشود.
با تالش افسران جوان و متخصص
صرفهجویی قابلتوجهی براساس رعایت اصل
«اقتصاد مقاومتی» در نیروی دریایی سپاه
صورت گرفت/.فارس

حجتاالسالم علی نوری
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمهجمعه:
اعالم مواضع تشكلهایدانشجویی
پیش از خطبهها فرصتی ارزشمند
برای نظام است كه با تدبیر و رهنمود
رهبرمعظم انقالب
فراهم شده است/.ایرنا
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیسجمهوری:
كسانی كه میخواهند آمریكا را
بزك و تطهیر كنند از ۱۶آذرماه1332
اقدامات آمریكا را مرور كنند
تا به شهادت سردار دلها
شهید سلیمانی برسند /.ایسنا

سردار علی فدوی
جانشین فرمانده كل سپاه :
بهدلیل وجــود عناصر نفوذ ی
تاكنون نتوانســتهایم از خا مفروشی نفت
فاصله بگیریم كه این باعث میشــود
نفت ما از ســوی آمریكا مورد تحریم قرار
گیرد / .فارس

درنشستسخنگویدستگاهقضاچهگذشت؟

مكث

تیشه به ریشه فساد

فسادستیزی و برخورد مقتدرانه با
قضایی پروندههای مفاســد اقتصادی از
رویكردهایــی بود كــه باحضور
سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه جان تازهای
گرفت؛ رویكردی كه در ســند تحول قضایی نیز
توجه ویژهای به آن شــد تا زمینهســاز تحقق
بیشازپیش عدالت قضایی و ارتقای رضایتمندی
مردم از قوه قضاییه شود .فسادستیزی ،راهبردی
بود كه باحضور حجتاالســام غالمحســین
محسنیاژهای در رأس دستگاه قضایی نیز ادامه
یافت و اكنون مسئوالن این قوه اعالم میكنند در
این زمینه هیچ خط قرمزی ندارند و پروندههای
مفاسد اقتصادی را با سرعت و دقت ویژهای مورد
رسیدگی قرار میدهند.
بر همین اســاس هم بود كه رئیــس جدید قوه
قضاییه در نخســتین روزهای آغاز بهكار خود
اعالم كــرد مبارزه با فســاد «راهبــرد جدی و
قطعی دســتگاه قضا» خواهد بود و قوه قضاییه
مصمم است در دوره «تحول و تعالی» گامهای
مؤثرتــری در این حوزه بــردارد؛ رویكردی كه
تقویت ســرمایههای اجتماعی نظام را مدنظر
دارد .این درحالیاســت كه رئیس قوه قضاییه
همواره تأكید كرده اگرچه ایــن قوه در مبارزه
با فســاد و رانت نباید منفعل عمل كند ،اما باید
دقت ویژه در رسیدگی به پروندهها را نیز مورد
توجه قرار داد.

نقل قول

نشستخبری دیروز سخنگوی قوه قضاییه حاوی محورهای مهمی بود كه مورد توجه رسانهها
قرار گرفت .ذبیحاهلل خداییان در این نشست آخرین وضعیت پروندههای مهمی مانند كرسنت،
اعتراضات اصفهان و احمد عراقچی را با خبرنگاران درمیان گذاشــت و دیدگاه این قوه درباره
موضوعهایی ازجمله بازگشت ایرانیان مقیم خارج از كشور ،شكایت از رئیسجمهوری سابق
و دلیل عدمتدوین قانون برای تركفعل مسئوالن را مطرح كرد .در ادامه مهمترین محورهای
نشستخبری دیروز سخنگوی قوه قضاییه را میخوانید:
میان اتباع ایرانی ،چه كسانی كه مقیم كشــور هستند و چه افرادی كه مقیم سایر كشورها
هستند ،فرقی وجود ندارد و هر ایرانی كه خارج از كشور است ،میتواند بازگردد و آغوش ایران
برای بازگشت این افراد باز است و هیچ منعی وجود ندارد.
دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد ،خط قرمزی ندارد.
در دادگستری پروند ه شكایتی برای رئیسجمهوری سابق تشكیل نشدهاست .اگر شكایتی از
ایشان مطرح شود ،در دادگاه ویژه روحانیت باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
در حوادث5آذرماه اصفهان130نفر بازداشت شده بودند كه برخی از آنان بالفاصله آزاد شدند و
تعداد زیاد دیگری هم در روزهای اخیر آزاد شدهاند .بهجز افرادی كه تیراندازی مسلحانه داشتند،
بقیه با قرار كفالت و وثیقه آزاد شدهاند.
در پرونده احمد عراقچی محكومان تقاضای اعاده دادرسی كردهاند و پرونده در دیوانعالی
مطرحمیشود.منتظریمدیوانعالیچهتصمیمیاتخاذمیكند؛اگراعادهدادرسیراوارددانست،
رأی نقض میشود و اگر وارد تشخیص ندهد ،رأی تأیید و اجرا میشود.
در مواردی كه تقاضاهایی خدمت مقاممعظمرهبری ارســال میشود ،هر زمانی كه ایشان
دستوری صادر كردند ،همیشه بر اجرای قانون تأكید داشتند و اینكه حقی از كسی ضایع نشود.
دربارهپروندهعراقچینیزبراجرایقانونواینكهحقمحكومعلیهتضییعنشود،تأكیدشدهاست.
سال 1397توسط دستگاههای اطالعاتی و با كمك دستگاه قضایی باندی شناسایی شد كه
تسهیالت ارزی را دریافت كرده بودند .با شناسایی و افشای شركتها ،افراد قبل از دستگیری
از كشور خارج شدند .یكی از آنها كه در روسیه مخفی شــده بود ،با كمك سربازان گمنام امام
زمان(عج) و نیروی انتظامی مسترد شد و مابقی متهمان نیز در كشورهای دیگر مخفی هستند
و پیگیر استرداد آنها هستیم.
تعدادی از مفسدان اقتصادی كه اقدام به كالهبرداری شبكهای و اخالل در نظام اقتصادی كشور
كرده بودند ،به حبسهای بلندمدت محكوم شدند كه ازجمله آنان میتوان به علیرضا برخوردار
كاشانی اشاره كرد كه به۱۵سال حبس و جزای نقدی و رد مال محكوم شد .مجید اسكندری ،امین
پورمتین و محمدحسین پورمتین از دیگر متهمانی بودند كه در این پرونده به اتهام مشاركت در
كالهبرداری شبكهای و اخالل در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی ،به حبس ،جزای نقدی
و ردمال محكوم شدهاند.
پرونده تعاونی اعتباری وحدت نیز بهسرانجام رسید ه و حكم قطعی برای آن صادر شدهاست.
بهگفتهخداییان،دراینپروندهكهشاكیانبسیاریهمداشتهاست،افرادزیادیمتضررشدهبودند
كه با اقدامهای انجامشده ،اموال این تعاونی جمعآوری شد و با كمك بانك مركزی طلب بیشاز
۹۹درصد افراد متضرر پرداخت شدهاست.

برای مسدودسازی حسابهای بانكی تعداد دیگری از
فعاالن غیرمجاز ارزی در دست انجام است.

گــزارش امیرعبداللهیان به كمیســیون
امنیتملی

سخنگوی كمیســیون امنیتملی و سیاست خارجی
مجلس دربــاره نشســت دیــروز این كمیســیون با
وزیرامورخارجــه كشــورمان گفــت :دراین جلســه
امیرعبداللهیان گزارش مفصلی درخصوص ابعاد مختلف
سیاســتخارجی و همكاریهــای بینالمللی ازجمله
مذاكرات اخیر وین ارائه داد .بهگــزارش ایرنا ،محمود
عباسزادهمشكینی افزود :برداشــت كمیسیون از این
گزارش این بود كه طرفین مذاكــره دراین دوره تالش
كردهاند از ســقف و كف مطالبات و انتظــارات متقابل
ارزیابی داشته باشند و با برنامه در مراحل بعدی حضور
یابند و با همین جمعبنــدی به پایتختهای خود برای
تصمیمگیری مراجعه كردهاند .وی ادامه داد :همچنین

دراین جلسه معاون اقتصادی وزارت امورخارجه از توسعه
و تسهیل مبادالت اقتصادی ایران با كشورهای آسیای
مركزی بهویژه تركمنستان و از آن مسیر با كشورهای
تاجیكستان ،ازبكستان ،قزاقستان و قرقیزستان خبر داد.

دور جدید مذاكرات وین از فردا

معاون وزیر امورخارجه ایران پــساز دیدار با مقامهای
روسی در مســكو گفت :ایران با پیشــنهادهای مفید و
ســازندهای وارد دور جدید گفتوگوهای وین شدهاست
و منتظر گامهای عملی غرب هســتیم .بهگزارش ایسنا،
باقری كه با صدا و سیما در مسكو گفتوگو میكرد ،ادامه
داد :در این مقطع برای اینكه بتوانیم گفتوگوها را با شتاب
بیشتری داشته باشیم هم در وین با طرفهای مختلف در
این دوره در سطح كارشناسی گفتوگو و تعامل داریم و
هم الزم دیدم با مقامهای روسیه هم رایزنی كنیم تا روز
پنجشنبه بتوانیم گفتوگوها را در یك فضای سازنده و رو
به جلو ادامه دهیم.

برای دیدن ویدئوی
مرتبط با این گزارش
کیوآرکد را اسکن یا
به سایت همشهری
آنالین مراجعه کنید.

شهر
گزارش دو
همشهری وضعيت انرژيهاي پاك و خودروهاي برقي در
حملونقل شهري تهران را بررسي كرد

فقط يك جايگاه شارژ برقي
مهدي اسماعيلپور

خبرنگار

اين روزها كه آسمان تهران تيره و تار شده و آلودگي هواي پايتخت در شرايط
اضطرار قرار دارد ،ضرورت فراگيرشدن خودروها ،ناوگان حملونقل عمومي
و موتورســيكلتهاي برقي يا هيبريدي براي كاهش ميزان آاليندههاي
زيستمحيطي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي بيش از هر زمان ديگري
احساس ميشود .هماكنون تعداد و ميزان تردد اين خودروها در كشور ما
بسيار كم است .قيمت موتورهاي برقي نيز از حدودا 30ميليون تومان براي
مدلهاي كوچك شروع ميشود و به حدود 130ميليون تومان در مدلهاي
بزرگتر و پيشرفتهتر ميرسد .ارزانترين وسيله نقليه برقي اسكوترهاي
برقي كوچك و تكنفره است كه قيمت آنها نيز از حدود 15ميليون تومان
آغاز ميشود .قيمت نخستين خودروی برقي ايراني به نام يوز كه آنهم بسيار
ي نشده،
كوچك و تكنفره است ،هرچند هنوز به بازار نيامده و تجاريساز 
حدود 600ميليون تومان تخمين زده ميشود9 .مدل خودروی هيبريدي
وارداتي در خيابانهاي تهران وجود دارد كه ازجمله آنها ميتوان به تويوتا
كمري  XLEهيبريد اشاره كرد كه دستدوم اين خودرو در بازار بين يك
ميليارد و  700تا يك ميلياردو900ميليون تومان قيمت دارد .تويوتا كمري
 SEديگر خودروي هيبريدي است كه نوع كاركرده مدل 2007اين خودرو
بين  555تا 700ميليون تومان در بازار خريد و فروش ميشود .خودروهاي
شاسيبلند لكسوس  NX300Hهم از خودروهاي هيبريدي لوكس بازار
است كه حدود3ميليارد تومان قيمت دارد .تويوتا پريوس حدود يك ميليارد
تومان و لكسوس  CT200Hهم بين يك ميليارد و  400تا يك ميليارد و
800ميليون تومان قيمت دارند .جدا از بحث قيمت با ال و هزينههاي گزاف
نگهداري خودروهاي هيبريدي موجود در بازار كشور ،طبق آمار موجود در
مجموع تعداد تمام خودروهاي هيبريدي واردشده به كشور از سال 1390تا
به امروز چيزي در حدود 13هزار خودرو ميشود كه در مقايسه با ميليونها
خودرويي كه فقط در خيابانهاي شهر تهران تردد دارند ،رقم بسيار اندك
و ناچيزي است .تازه اين در شرايطي اســت كه اين خودروهاي هيبريدي
دوگانهسوز براي تردد اغلب از سوختهاي فسيلي و بنزين استفاده ميكنند.
در رابطه با نبود زيرساختهاي الزم و قيمت گزاف خودروهاي هيبريدي،
مجتبي ضيايي ،فعال و كارشناس حوزه جايگاههاي شارژ و خودروهاي برقي
با اشاره به لزوم حركت به سمت برقيكردن وسايل نقليه شهر تهران و ايجاد
زيرساختهاي الزم ،به همشــهري ميگويد« :تمام دنيا حتي كشورهاي
اروپايي كه مثل ما مشــكل آلودگي هوا ندارند ،در حال حركت به سمت
برقيكردن خودروها و موتورسيكلتها و در مجموع حملونقل خودشان
ي ازجمله رنو تا 10سال
هستند .تعدادي از شركتهاي بزرگ خودروساز 
آينده فقط خودروهاي برقي توليد خواهند كرد .برخي از منتقدان خودروهاي
برقي به اين نكته اشاره دارند كه براي توليد برق هم از سوختهاي فسيلي
استفاده ميشود ،اما واقعيت اين است كه ميزان مصرف سوختهاي فسيلي و
آاليندگي در توليد برق با ميزان مصرف و آاليندگي وسايل نقليه قابل مقايسه
نيست .همچنين آلودگي توليد برق خارج از شهرها و در بيابانها و فضاي
باز روي ميدهد .درباره وجود زيرساختها براي توسعه وسايل نقليه برقي
ازجمله جايگاههاي شارژ خودروهاي برقي مشكل خاصي نداريم و با وجود
هزينههاي زيادي كه ايجاد چنين جايگاهي دارد ،درصورتي كه ميزان تقاضا
باال و منطقي شود ،شركتهاي خصوصي و نيمهدولتي جايگاههاي شارژ
بيشتري ايجاد خواهند كرد .مسئله اصلي در جاي ديگري است .در بهترين
حالت اگر واردات خودروی خارجي آزاد شــود ،تا پايان سال آينده تعداد
خودروهاي برقي كشور از انواع سواريها تا اتوبوس حداكثر بين 30تا40هزار
دستگاه خواهد بود .مشــكل اصلي كه در زمينه توسعه حملونقل پاك و
خودروهاي برقي وجود دارد هزينههاي گزاف آن است .قيمت يك خودروي
برقي با امكانات و شرايط مشابه  70تا 80درصد گرانتر از خودروهاي بنزيني
است .يعني اگر قيمت يك خودروي بنزيني حدود 500ميليون تومان باشد،
قيمت نســخه برقي همان خودرو حدودا بين  800تا 900ميليون تومان
ميشود .قيمت اتوبوسهاي برقي كه بسيار گرانتر است و با توجه به اين
موضوع فكر نميكنم نهايتا بيش از  1000تا 2000دستگاه اتوبوس برقي
داشته باشيم .در چنين شرايطي الزم اســت تا مانند ديگر كشورها دولت
بخشــي از اين هزينهها را جبران كرده و قيمت خودروهاي برقي را براي
توليدكننده و مصرفكننده كاهش دهد .با كاهش مصرف سوخت و كاهش
آلودگي هوا و مواردي از اين دســت ،در بلندمدت اين سرمايهگذاري براي
دولتها جبران ميشود و توجيه اقتصادي دارد .در چنين شرايطي طبيعي
است كه شركتهاي خصوصي و نيمهخصوصي تمايلي براي سرمايهگذاري
در اين بخش نداشته باشند و در بحث برقيشدن وسايل نقليه و حملونقل
پاك ،نياز به حمايتهاي دولتي كامال ضروري است».

   

خودروهاي برقي براي كاهش آلودگي هوا

   اتوبوسهاي برقي شاخكدار

50دستگاه اتوبوس برقي كه با استفاده از شارژ باتري حركت ميكنند اواخر امسال يا ابتداي سال آينده به ناوگان
اتوبوسراني پايتخت افزوده ميشوند
پايانه شرق و ميدان خراسان حركت ميكردند و نيروي مورد استفاده
آنها از كابلهاي باالي مسير تامين ميشد ،اما اتوبوسهاي برقي كنوني
ي كار ميكنند .يك سال پيش و در
فناوري متفاوتي دارند و با شارژ باتر 
دوره قبلي مديريت شهري ،نمونههايي از اين اتوبوسهاي توليد داخل
رونمايي و با كارخانههاي توليدكننده و شركتهاي دانشگاهي توافقهايي
براي توليد آنها انجام شد ،اما به مرحله توليد انبوه نرسيد .به جز تهران در
شهر مشهد هم تالشهاي مشابهي در سالهاي اخير انجام شده است.
فناوري اتوبوسهاي برقي يكي از پيشــروترين روشهاي حملونقل
در شهرهاســت كه آلودگي هوا و آلودگي صوتي را كاهش ميدهد و در
كشورهاي توسعهيافته مورد توجه شهرداريها قرار گرفته است .در اين
بين ،ايرانخودرو ديزل نيز از اتوبوس برقي ساخت خود رونمايي كرده كه
گفته ميشود 65درصد توليد آن داخليسازي شده است.

ندارد؛ اتوبوسهايي كه با هر بار شارژ ،قادرند 350كيلومتر را طي كنند.
قرارداد تامين 50دســتگاه از اين اتوبوسها براي تهران نهايي شده و
پيشبيني ميشود تا اواخر سال يا ابتداي سال ،1401اين خودروهاي
محبوب انبوهبر به ناوگان همگاني شهر افزوده شوند.
اين اتوبوسهاي برقي در مسيرهاي مركزي شهر مانند ميدان جمهوري
تا بهارستان بهكارگرفته خواهند شد ،ولي شيوه انجام كار هنوز مشخص
نيست .خودروسازيها و شــركتهاي دانش بنیان داخلي برای تولید
اتوبوسهای برقی تالش زیادی کردهانــد .در بازار خارجي نيز ميتوان
اتوبوسهاي دست دومي را پيدا كرد كه داراي كيفيت الزم براي استفاده
در شهر هستند .واردات چنين خودروهايي نياز به قوانين و تأييد مجلس
شوراي اسالمي هم دارد.
اتوبوسهاي قديمي برقي (كوادسايكل) در مسير ميدان امام حسين تا

اتوبوس برقي مورد تقاضا
در ناوگان اتوبوسراني

ساخت مسير مخصوص نخستين اتوبوسهاي
برقي در سال 1370در چند محور شروع شد تا
بعدا به تمام شهر گسترش پيدا كند .نخستين
مســير ويژه اتوبوسهاي برقــي در خيابان
دماوند ساخته شد تا در ادامه به سمت غرب
هم پيش برود و با عبور از وسط شهر2 ،پايانه
شــرق و غرب را به هم وصل كند .هركدام از
اتوبوسهاي برقي كه در آن زمان گفته ميشد
از كشور چك وارد شده180نفر ظرفيت داشت
و با شاخكهاي خود از كابلهاي آويخته ،برق
ميگرفت.
بعدا خطوط محدود ديگري مثل ميدان شهدا
به ميدان خراسان هم برقي شدند .در اواخر
دهه  80شمســي كابلهاي اين مسيرهاي
اتوبــوس برقي بهتدريج جمعآوري شــد و
اتوبو سهاي تندرو و بعد از آن اتوبو سهاي
بيآرتي جاي آنها را گرفت .اكنون تعداد كمي
از اتوبوسهاي برقي قديمي هنوز در برخي از
نقاط شهر ديده ميشوند كه بهشدت فرسوده
هستند.

اتوبوس برقي قديمي

ظرفيت مسافران:
90نفر نشسته و ايستاده

ظرفيت مسافران:
101نفر نشسته و ايستاده

حداكثر سرعت:
80كيلومتر در ساعت

حداكثر سرعت:
65كيلومتر در ساعت
مسير حركت:
محدود است كه با توجه به طول
شاخكها و كابلهاي نصب شده
تعيين ميشود.

مسير حركت:
محدوديت ندارد و قادر به حركت
در تمام خيابانهاست.
هزينه تعميرات و نگهداري:
به نسبت اتوبوسهاي قديمي
كمتر است.
مصرف برق:
بهدليل استفاده از فناوري روز
نسبت به نوع قديمي برق كمتري
مصرف ميكند.

زيرساخت ثابت:
تقريبا در همه خيابانها حتي مسيرهاي
داراي شيب نيز كارايي دارد.

با هر بار شارژ
شيوه تامين انرژي
اتوبوسهاي
باتريها ،مسافتي به طول
برقي جديد350 :كيلومتر را طي ميكنند.
باتري بهصورت شبانه و با
وصل شدن به پست برق
شارژ ميشود.

تصويب  ۲۷مصوبه كليدي براي
مديريت بحران تهران

اسپانيا

انگليس

ايتاليا

دانمارك

لهستان

مصرف برق:
فناوري قديمي باعث مصرف زياد
برق ميشود.
چك

روماني

استراليا

كشــور و بند يك مصوبه جلســه مورخ 1400/9/3
ستاد پيشــگيري ،هماهنگي و فرماندهي عمليات
پاسخ به بحران كالنشهر تهران ،نظر به شرايط ويژه
و اهميت كالنشهر تهران بهعنوان پايتخت جمهوري
اســامي ايران ،با توجه به ظرفيتها و قابليتهاي

استقرار زنان سرپرست خانوار
در فروشگاهها و ميادين ترهبار

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران اظهار کرد :براي
استقرار زنان سرپرست خانوار در فروشگاههاي شهروند و ميادين ميوه و
ترهبار با شهردار تهران مذاكراتي انجام شده است .به گزارش همشهری،
محمدامين توكليزاده گفت :اين موضوع را هم در ذهن داريم كه روي
برندينگ اين كسبوكارها تمركز كنيم ،چون اين محصوالت توليدشده
در خانه اگر در اختيار يك شركت قرار گيرد ميتوانند سطح بستهبندي
محصوالت را ارتقا دهند و كمپين تبليغات محصول را راهاندازي كنند.
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1372

1382

1386

قانون تشكيل سازمان مديريت
بحران كشور مشتمل بر15ماده
و10تبصره در جلسه مورخ
31ادريبهشت1387كميسيون
اجتماعي مجلس شوراي اسالمي
طبق اصل85قانون اساسي تصويب
شد و مجلس با اجراي آزمايشي آن
بهمدت5سال در جلسه علني مورخ
1386/10/25موافقت کرد و در
تاريخ 1387/3/20به تأييد شوراي
نگهبانرسيد.
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1380

1384

1387

28مهرماه سال 1387در ششمين
اجالس كميته ملي كاهش اثرات
بالياي طبيعي ،بهعنوان عاليترين نهاد
تصميمساز در اين حوزه ،مقرر شد كه
شهرداري تهران با مساعدت معاونت
هماهنگي امور عمراني وزارت كشور
و همچنين با به رهگيري از همكاري
وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهاي ذيربط،
طرح جامع مديريت بحران شهر تهران
بزرگ را تهيه و براي تصويب به كميته ملي
كاهش اثرات بالياي طبيعي ارائه كند.

و امكاناتي كه در ســطح شــهر دارد ،بهنظر ميرسد
اقداماتش در مواقع بحراني تأثيرگذار باشد .بررسي
سوابق تاريخي درخصوص مديريت سوانح در كشور
نشان ميدهد تا قبل از سال ۱۳۰۲هيچگونه تشكيالت
يا محلي براي فعاليتهاي سازمانيافته بخشهاي
مديريت سوانح در كشــور وجود نداشته است ولي
پس از آن ايجاد تشــكيالت ضروري بهنظر ميرسد؛
تشكيالتي كه در دهههاي اخير منسجمتر شده است.

اواخر دهه 80در سطح كشور
شوراي هماهنگي مديريت بحران
كشور وجود داشت و هر استاني
مجاز به داشتن يك نماينده در
اين شورا بود .در تهران هم به
موجب همين قانون كه آييننامه
اجرايي آن سال 1388تصويب
شد ،با عنوان شوراي هماهنگي
مديريت بحران شهر تهران شروع
بهكار كرد .اين شورا به رياست
شهردار تهران تشكيل ميشد.
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در پنجم خردادماه سال1380
براي نخستينبار وزير كشور
وقت طي حكمي شهردار وقت
تهران را به سمت رئيس ستاد
مديريت بحران شهر تهران
منصوب كرد .بدينترتيب
مراحل قانوني شكلگيري،
تجهيز و جذب نيروي متخصص
در مركز پيشگيري و مديريت
بحران شهر تهران ادامه
يافت.

در خردادماه سال1383شوراي
شهر تهران اصالح ساختار مركز
پيشگيري و مديريت بحران را در
دستور كار خود قرار داد و در نهايت
اين مركز با اساسنامهاي مشتمل
بر24ماده و18تبصره (مصوب
يكصدوشصتويكمينجلسه
از دومين دوره شوراي اسالمي
شهر تهران مورخ )1384/4/28
به «سازمان پيشگيري و مديريت
بحران شهر تهران» ارتقا يافت.

رئيس مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران گفت :مركز مطالعات
و برنامهريــزي با همــكاري نزديك با معاونت خدمات شــهري،
طرح جامع پسماند را پس از سالها به ســرانجام رساند كه امروز
بهعنوان يك سند حقوقي پيش روي ماست .به گزارش همشهری،
محمدحسين بوچاني اظهار کرد :در طرح جامع پسماند پروژههايي
براي يك دوره 20ساله تعريف شده كه چه كارهايي بايد در حوزه
هوشمندسازي اين بخش انجام شود .البته اين موضوع را هم بايد در
نظر گرفت كه توليدكننده پسماند بايد هزينه آن را پرداخت كند.

و منابع بالقوه و تسريع در تصميمگيريهاي بموقع
و كارشناسيشده و با استفاده از توان نيروهاي مجرب
و كارآمد و بهرهگيري از همه ظرفيتها ،نســبت به
برنامهريزي ،سازماندهي و ارتقای آمادگي ،فرماندهي
عمليات پاسخ به بحران در صحنه يا منطقه وقوع حادثه
را در شرايط اضطرار با تدابير و اهتمام الزم اعمال كرده
و به وزير كشور گزارش كند .ســازمان پيشگيري و
مدیريت بحران شــهرداري تهران نيــز با تجهيزات
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در جلسه مورخ ۱۲
ارديبهشت سال۱۳۷۲
هيأت وزيران ،آييننامه
اجرايي«قانونتشكيلكميته
ملي كاهش اثرات بالياي
طبيعي» بهتصويبرسيد
و براساس آن كميته ملي
كاهش اثرات بالياي طبيعي
از يك كميته هماهنگي و
۹كميتهفرعيتحقيقاتي
تخصصيتشكيلشد.

سال1382
ساختار مركز
پيشگيريو
مديريت بحران
در شهرداري
تهرانتثبيت
شد ،اما همچنان
گامهاي ديگري
براي قوام اين
ساختار مورد
نياز بود.

طرح جامع پسماند بهعنوان
يك سند حقوقي

و مشكالتي كه در اين محدوده وجود دارد بايد عالوه بر كاهش
آلودگي هوا ،بتوانيم ترافيك اين منطقه را هم مديريت كنيم.
شيوه واگذاري طرح ترافيك حتما مورد بازنگري قرار خواهد
گرفت؛ چراكه بايد عدالت را در برخورداري از اين امكان براي
مردم فراهم كنيم .او ادامه داد :شــوراي شهر در قالب طرح
مستقل يا شهرداري در قالب اليحه ،به حوزه موتورسيكلتهاي
بنزيني ورود پيــدا ميكند تا بتوانيم با مكانيســم حمايتي
از طريق شــهرداري و ساير نهادها ،موتورســيكلت برقي را
جايگزين موتورس��يكلت بنزيني كنيم .وي درباره مقايسه
طرح كاهش آلودگي هوا با طرح زوج و فرد سابق ،گفت :طرح
كاهش آلودگي هوا متأسفانه بهطور كامل اجرايي نشده است
تا بتوانيم مقايسهاي با طرح زوج و فرد داشته باشيم .بازنگري
طرح كاهش آلودگي هوا از موضوعاتي است كه از شهرداري
تهران خواستهايم آن را مدنظر قرار دهند و نقطهنظراتشان را
اعالم كنند تا بتوانيم نقايص طرح را برطرف كنيم.
تشكريهاشــمي در ســخناني جداگانه خاطرنشان كرد:
شــهروندان معلول و جانباز بايد از حق دسترســي برابر با
شهروندان سالم برخوردار باشند .هر شهروند معلول كه ايده
و راهكاري عملياتي براي بهبود ارائه خدمات به معلوالن شهر
تهران دارد ،آن را به كميســيون عمران و حملونقل شوراي
اسالمي شهر تهران اعالم كند تا مورد بررسي قرار گيرد و از
طريق مبادي اجرايي آن را پيگيري كنيم.

شــهرداري تهران و نيز شايســتگي ،تعهد و تجارب
ارزنده شما ،به موجب اين حكم جنابعالي را بهعنوان
«جانشين رئيس ســتاد پيشــگيري ،هماهنگي و
فرماندهي عمليات پاسخ به بحران كالنشهر تهران»
منصوب مينمايم ».اكنون قرار است شهردار تهران با
هماهنگي سازمان مديريت بحران كشور و همكاري
استاندار تهران و مشاركت مؤثر و هدفمند عمومي و
تعامل جامعه ،بسيج توانمنديهاي موجود ،امكانات

آمريكا

زيرساخت ثابت:
نيازمند كابلكشي در مسيرهاي
ويژه است.
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در تاريخ نهم مردادماه
سال« ،۱۳۷۰قانون تشكيل
كميته ملي كاهش اثرات بالياي
طبيعي» به تصويب رسيد و به
دولت ابالغ شد .به موجب اين
قانون و در ۲۰زمينه کمیته
مبادله اطالعات ،مطالعه ،تحقيقات
علمي و پيداكردن راهكارهاي
منطقيجهتپيشگيريوكاهش
اثرات بالياي طبيعي به رياست
وزير كشور تشكيل شد.

فرانسه

آلمان

روسيه

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران با
اشاره به اينكه حجم تردد موتورسيكلتهاي بنزين سوز در
طول اين سالها افزايش يافته است ،گفت :بايد با برنامهريزي
جديد و ديدگاه متفاوت از گذشــته به سمتي حركت كنيم
كه هسته مركزي شــهر از يك كيفيت باالتر در بحث هوا و
ترافيك برخوردار شــود .به گزارش همشهري ،سيدجعفر
تشكريهاشــمي درباره برنامه شوراي شــهر براي كاهش
ترافيك پايتخت ،گفت :باتوجه به شرايط هسته مركزي شهر

چرا شهردار مسئول مديريت بحران پايتخت شد؟

با وقوع زلزله مخرب و جانگداز
گيالن و زنجان در  ۳۱خردادماه
 ۱۳۶۹و بهمنظور انسجام
بيشتر امور مديريت بحران
مسئوليت ستادحوادث و سوانح
غيرمترقبهكشور حسب دستور
رياستجمهوري وقت و به
استناد اصل ۱۲۷قانون اساسي
از نهاد رياستجمهوري منتزع
شد و برعهده فرماندهي وزارت
كشور قرار گرفت.

كشورهايي
كه بهصورت
آزمايشي يا گسترده
از اتوبوس برقي
شهري استفاده
ميكنند:

شیوه اجرای طرح ترافیک ،بازنگری میشود

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران گفت :جلسه ستاد
پيشگيري ،هماهنگي و پاسخ به بحران شهر تهران ،سوم آذر امسال با حضور
رؤسا و مديران دستگاههاي مختلف ازجمله اورژانس ،هاللاحمر ،پليس،
شهرداري ،سازمانهاي آب ،برق ،گاز و ...برگزار شد .وزير كشور اداره اين
جلسه را بر عهده داشت و در آن ۲۷مصوبه به تصويب رسيد .اين نخستين
جلسهاي بود كه وزير كشور در دولت سيزدهم در اين زمينه تشكيل داد.
به گزارش پايگاه خبري شهر ،علي نصيري افزود :هر حادثهاي در تهران
در بُعد ملي مطرح ميشود؛ به همين دليل شهردار ،جانشين وزير كشور
در مديريت بحران تهران شده است .از اين رو شناسايي ابنيه و شريانهاي
حياتي كه نياز به مرمت دارند و مقاومسازي شريانهاي حياتي ،توجه به
ارتباطات پايدار و برگزاري مانور سراسري زلزله بهصورت منظم و هدفمند
در اين جلسه مورد توجه قرار گرفت.
او گفت :ارزيابي خطر براي پايتخت از ديگر مصوبات مهم اين جلسه بود و
قرار است مشخص كنيم هماكنون بهطور مثال از يك تا  ۱۰چه خطرهايي
تهران را تهديــد ميكند .نصيري با اشــاره به اينكه فرونشســت مانند
خشكسالي و تغييرات اقليمي تدريجي اســت و اثرات درازمدت و پايدار
دارد ،افزود :فرونشست مانند زلزله نيست و موضوعاتي مانند برداشت نابجا
از آبهاي زيرزميني سبب گسترش تدريجي فرونشست در پايتخت شده
است .عددهايي هم كه رسانهها اعالم ميكنند با آنچه من از كارشناسان
مربوطه سؤال كردم ،بسيار متفاوت است و نظر آنها يكپنجم تا يكدهم
عددي است كه توسط برخي رسانهها اعالم شده است.

شهردار تهران بهعنوان جانشين وزير كشور در ستاد
پيشــگيري ،هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ
به بحران كالنشهر تهران منصوب شد .در بخشي از
حكم احمد وحيدي براي عليرضا زاكاني آمده است:
«به اســتناد تبصر ه ۱ماد ه ۱۰قانون مديريت بحران

هزينه تعميرات و نگهداري:
بهدليل قديمي بودن هزينه
بهروزرساني و حفظ آنها زياد است.

جلسات شوراي هماهنگي
مديريت بحران در دورهاي
به وقفه افتاد ،ولي تقريبا
از سال 1392شوراي
هماهنگيبسيارفعال
جلسات خود را برگزار كرد.
سياستگذاري ،برنامهريزي
و نظارت بهعهده شوراي
هماهنگيمديريت بحران
بود و اين فعاليت تا
سال 1398ادامه داشت.

در اجراي اصل123
قانون اساسي
جمهوري اسالمي
ايران ،قانون جدید
مديريت بحران
كشور به تصويب
رسيد و نقش
شهرداری تهران در
مدیریت بحران به
طو رکامل حذف شد.
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سيدمحمد آقاميري ،نايبرئيس كميســيون عمران و حملونقل
شوراي اسالمي شــهر تهران درباره لزوم حركت به سمت گسترش
و توســعه خودروهاي برقي به همشــهري ميگويد« :ما در نهايت
ناچار هســتيم تا به سمت اســتفاده از انرژيهاي پاك و خودروها و
موتورسيكلتهاي برقي و هيبريدي حركت كنيم .بيش از خودروها
اين موضوع در مورد موتورسيكلتها ضروري بهنظر ميرسد .حدود
4ميليون موتورسيكلت در تهران داريم و هر موتورسيكلت هم به اندازه
4خودروي پرايد آاليندگي دارد .بهعبارت ديگر ،فقط موتورسيكلتها
تقريبا به اندازه 16ميليون پرايد در تهــران آلودگي ايجاد ميكنند.
با توجه به اينكه ميزان تردد موتورســيكلتها در شــهر بيشــتر از
خودروهاست ،در نتيجه برقيشدن موتورسيكلتها در اولويت قرار
دارد .براي برقي و هيبريديشدن خودروها و موتورسيكلتها دولت
بايد ورود كند و فقط بخش حملونقل عمومي يعني اتوبوســراني و
تاكسيراني در حوزه فعاليت و حيطه وظايف شهرداري است .براي اين
منظور شهرداري تهران برنامههايي دارد و كارهايي انجام شده است؛
البته كه زمانبر هستند .در نخستين گام 50اتوبوس برقي در خيابان
جمهوري فعال خواهد شد .همچنين اتوبوسهايي كه قرار است به
مرور خريداري و وارد شــوند هم برقي و داراي سوخت پاك خواهند
بود ».آقاميري ميگويــد« :براي برقي و هيبريديشــدن خودرو و
موتورسيكلتهاي برقي دولت بايد وارد ميدان شود و سياستگذاريها
و برنامهريزيهايي در اين زمينه اتخاذ كند .يكي از راهحلها كاهش
گمركي خودروهاي برقي و هيبريدي و تسهيل در واردات آنهاست.
براي مثال ،اگر قرار اســت 100هزار خودرو وارد شود ،بايد 90هزار
سهميه را بهخودروهاي برقي و هيبريدي اختصاص دهند .براي كاهش
آلودگي هواي تهران ناچاريمبه سمت حملونقل پاك حركت كنيم و
طرحها و برنامههاي ديگر اثرگذاري الزم را ندارد .اگر تعداد خودروها
و موتورسيكلتهاي برقي و هيبريدي افزايش یافته و توسعه پيدا كند،
زيرساختهايي مانند جايگاههاي شارژ هم به اندازه مورد نياز ايجاد
خواهد شد .همانطور كه در ابتدا اصال ايستگاههاي  CNGنداشتيم،
اما امروز صدها ايستگاه در سراسر كشور ايجاد شده است».

چهارشنبه  17آذر 1400
شماره 8382

اتوبوسهای پاک در راه تهران

نزديــك 30ســال از حركــت
محمد سرابي
اتوبوسهــاي برقــي در تهران
خبرنگار
ميگذرد و اكنون تعداد اندكي
از آنها در يكي ،دو مسير درون شهر باقيماندهاند .استفاده از اتوبوسهاي
برقي بعد از ساخت مســير ويژ ه آنها در سال 1370ديگر گسترش پيدا
نكرد و در هر دهه بخشي از اين اتوبوسها از رده خارج شد .اكنون شركت
اتوبوســراني تهران بهدنبال تهيه 50اتوبوس برقي نوسازي است كه با
سرماي ه بخش خصوصي تأمين ميشــود؛ البته بين اتوبوسهاي برقي
جديد با آن اتوبوسهاي برقي كابلي 30ســال پيش ،تفاوت از زمين تا
آسمان است.
اتوبوسهاي برقي جديد نهتنها جزو پاكترين دستگاههاي حملونقل
عمومي هستند ،بلكه دردسرهاي گذشته براي تامين برقشان هم وجود

3

وزیر کشور
به صورت
کامال قانونی
در آذر ماه
شهردار را
به عنوان
جانشینخود
در مدیریت
بحران تهران
منصوب
کرد.
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اقتصاد
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گزارش میدانی از تقابل سوالبرانگیز بازار رسمي و آزاد ارز

دوئل در چهارراه استانبول

فروش ارز براي مصارف اعالم
دالر
شده از بانك مركزي در شبكه
صرافي انجام ميشــود؛ اما
موفقيت متقاضيان منوط به اين است كه اول
صبح در صف جا گرفته باشــند وگرنه تنها
جوابي كه از صراف ميگيرند اين است :دالر
نداريم تا فردا صبح.
گــزارش ميداني همشــهري از بــازار ارز
تهران حاكي اســت :باوجود متوقف شدن
روال فروش 2هزار يــورو با كارت ملي ،اكثر
صرافيهاي محدوده فردوسي طبق ابالغيه
جديد بانك مركزي در فروش ارز مسافرتي
فعال هســتند؛ اما اغلب آنها فرايند فروش
ارز مسافرتي را از حوالي ظهر ديروز و بعد از
پايان بازديد سرزده رئيسكل بانك مركزي
از صرافيها به بهانه اتمام اسكناس متوقف
كردنــد .در اين ميان يــك صرافي از محل
ذخاير داخلي خود به مســافران تركيه لير
ميفروخت و يــك صرافي نيــز فقط يورو
پرداخت ميكرد.

قطع فروش دالر در نيمروز

راســته صرافان تهران در نيمروز سهشنبه،
16آذر 1400آرام و كم همهمه بود و بهجز
دو ســه صرافي كه صف خريد آنها به چشم
ميآمد ،مابقي صرافان مشــتري چنداني
نداشــتند .البته قبل از اينكه فضا تا اين حد
آرام شود ،صرافيها همزمان با بازديد سرزده
علي صالحآبادي ،رئيسكل بانك مركزي ،با
جديت در حال فروش ارز مســافرتي بودند
و تقريبا اغلب صفنشــينان صرافي ،تا قبل
از ظهر يــا موفق به خريد دالر شــده بودند
يا با گرفتن فاكتور اوليــه ،فقط يك مرحله
تا دريافت دالرهاي خود فاصله داشــتند؛
اما از ظهر به بعد فــروش ارز كامال متوقف
شــد و صرافان از متقاضيان درخواســت
ميكردند بهدليل اتمام موجودي اسكناس،
فردا صبح اول وقت مراجعــه كنند .تقريبا
از ظهر به بعد ،بهجز يــك صرافي كه صف
خريد قابلمالحظهاي برايش بســته شده
بود ،ازدحامي در اين بازار وجود نداشــت و

شروط سخت و آسان صرافان

براي خريد ارز مســافرتي چند شرط اصلي
وجود دارد كه بدون احراز آنها ،امكان خريد
ارز وجود ندارد؛ اما اين شروط در صرافيهاي
مختلف مانند نــرخ روي تابلوي آنها كه باال
و پايين ميشود ،متفاوت است .اول اينكه؛
حضور خريدار (مســافر) الزامي است .دوم
اينكه؛ اصل كارت ملي جديد هوشــمند يا
اصل شناسنامه و اصل برگه تعويض كارت
ملي بايد ارائه شود .شرط سوم ،ارائه مدارك
مسافرتي اعم از بليت ،گذرنامه و ويزاست و
دو شــرط ديگر نيز به مالكيت سيمكارت و
كارتبانكي به نام متقاضي مربوط ميشود.
در اين ميان برخــي از صرافيها اصل بليت
مهرشــده در ايرالين يــا نمايندگي فروش
ايرالين را به همراه كپي آن مطالبه ميكنند
و برخي نيز ارائه اصل فيــش واريز عوارض

داللها دالر نميفروشند

مكث

افزايش حقوق يا قدرت خريد
خبر :مسعود ميركاظمي ،رئيس سازمان برنامه و بودجه
ميگويد :جهتگيري دولت در بودجه ۱۴۰۱ثبات اقتصادي
است .طبق بودجه ۱۴۰۱دولت به جاي اينكه حقوقها را
افزايش دهد ،قدرت خريد را افزايش خواهد داد.
نقد :ناگفته پيداست كه منظور معاون رئيسجمهور اين
است كه ميزان حقوق كاركنان بخش دولتي در سال آينده
متناســب با نرخ تورم افزايش نمييابد و گزينه دولت اين
است كه خود را از چرخه باطل حفظ قدرت خريد با افزايش
دستمزد بخشي از حقوقبگيران رها سازد .براي فهم دليل
اين تصميم دولت بهتر است كمي ماجرا را سادهسازي كنيم؛
بخشي از مردم ايران حقوقبگير دولت هستند كه حقوق و
مزاياي آنها براساس نرخ تورم افزايش مييابد .از سوي ديگر
وقتي دولت درآمد و منابع كافي براي پرداخت هزينههاي
جاري ،ازجمله حقوق و مزاياي حقوقبگيران و بازنشستگان
را نداشته باشد ،به ناچار دست به استقراض ميزند و همين
اتفاق باعث خواهد شد تا نرخ تورم افزايش يابد؛ به اين ترتيب
هزينه افزايش درآمد بخشي از مردم را همه 85ميليون نفر
ايراني ،با تحمل تورم ميپردازند .بهمعناي ســادهتر وقتي
دولت در گرفتن ماليات عادالنه ناتوان باشد ،گزينه ديگر
روي ميز دولت وضع ماليات تورمي بر همه مردم است .حاال
دولت به اين نتيجه رسيده به جاي اينكه حقوقها را افزايش
دهد و نرخ تورم را باالتر ببيند ،قاعده بازي را عوض كند و از
سفره خانوارها با مهار تورم صيانت كند .معماي پيچيده در
اين هدفگذاري دولت اما اينجاست كه نرخ تورم هدف سال
آينده ،چنددرصد خواهد شد؟ اگر دولت نتواند نرخ تورم را
به هدفي كه قول داده ،كاهش دهــد ،هزينه آن را چگونه
جبران خواهد كرد؟ آنچه ميركاظمي ميگويد يعني ثبات
اقتصادي ،يك هدف كالن اســت اما رسيدن به يك هدف
بدون سياست مالي و پولي روشن و ابزارهاي قابل اعتماد
و متري براي اندازهگيري كارايي اين سياســتها ،ممكن
است به نتيجه مطلوب نرسد .يكي از اين مترها ،تعهد دولت
به اعالم نرخ تورم هدفگذاريشــده و پذيرش مسئوليت
شكست احتمالي در رسيدن به اين هدف است.

اثبات نقش دولت در بورس

مشتريان لبوفروشان فردوسي از مراجعان
صرافيها بيشتر بود.

فارغ از اختالف بيش از 600توماني قيمت دالر روي تابلوي صرافيهاي فردوسي ،اختالف قيمت داللي دالر در اين راسته از 100تومان فراتر
نميرود .داللها كه بهواسطه حضور چند مأمور نيروي انتظاري در حوالي ميدان فردوسي ،به ميانههاي خيابان فردوسي كوچ كردهاند ،دالر را
29هزار و 500تا29هزار و600تومان ميخرند؛ هرچند بهگفته خودشان« ،بازار ،فروشنده نيست و برخي چند روز است اصال دشت نكردهاند».
نكته جالب اينجاست كه تقريبا هيچ داللي هم فروشنده نيست؛ برخي بهدليل اينكه دالري از مردم نخريدهاند ،عمال چيزي هم براي فروش
ندارند اما برخي ديگر ادعاي جالبي دارند و ميگويند كه دالر را براي فرد مشخصي ميخرند .البته در بازار ارز ،دالل جماعت بهندرت با كسي
كه نشناسد صحبتي فراتر از الزامات يك معامله ساده انجام ميدهد اما برايند گفتار آنهايي كه حاضر به يك گپ كوتاه ميشوند اين است كه؛
بيشتر خريدهاي ارزي اين روزها براي سرمايهگذاري است و مردم عادي اگر به هر قيمتي دالر خريده باشند ،جز در مواقع اضطرار حاضر به
فروش آن نيستند .يكي از دالالن كه در مقابل تقاضاي خبرنگار همشهري براي فروش هزار دالر ،راضي ميشود هر دالر را 31هزار و100تومان
بفروشد ،ميگويد :دالرها را براي كسي ميخرد كه بيعانه پرداخته و هدف آن شخص ثالث نيز تبديل ريال به دالر است .اگرچه مذاكرات ايران و
 4+1نيز در جريان است و بسياري حتي در بازار ارز معتقدند درصورت احياي معاهده برجام احتماال مدتها طول ميكشد تا قيمت دالر دوباره
از 30هزار تومان عبور كند؛ اما محدود شدن فروش ارز مداخلهاي در بازار ارز فضا را به سمتي برده است كه روند صعودي قيمت دالر در فضاي
مجازي ،معامالت فردايي و خالي فروشي و بهتبع آنها در بازار داللي با شتابي بيشتر طي شود .در اين ميان ،بانك مركزي نيز خود را از مداخله
در بازار ارز با فروش دالر مداخلهاي خلع سالح كرده و اين زمينه را براي ساير بازيگران غيررسمي بازار فراهم آورده تا حتي نرخسازيهاي
خود را با اطمينان خاطر بيشتري انجام دهند .مساعد شدن فضا براي اثرگذاري عوامل بيروني بر نرخ ارز در اقتصاد ايران موضوعي است كه
سیدابراهيم رئيسي ،رئيس دولت سيزدهم ديروز در مراسم روز دانشجو به آن اشاره كرد و گفت« :عدهاي شبانهروز در تالشند كه نرخ ارز را باال
ببرندوهرجورميتوانندثابتكنندكهمذاكراتبنداستبهمسئلهارزواقتصادمردموبعدخواستههايديگريبركشوروملتتحميلكنند».
او البته از پيگيري اين موضوع از سوي نهادهاي اطالعاتي خبر داد و با تأكيد بر اينكه منابع ارزي و فروش نفت نگرانكننده نيست ،اعالم كرد:
تحريمها و تهديدها نتوانسته ما را متوقف كند و هرگز اقتصاد و سفره مردم را به مذاكرات بند نخواهيم كرد.

نقد خبر

چهره روز

گزارش ميداني همشهري حاكي از اين است كه صرافيها مشغول فروش ارز مسافرتي هستند؛ اما موفقيت متقاضيان منوط به اين است كه
از اول صبح در صف جا گرفته باشند عكس :همشهری  /احمد میرخدائی

خروج از كشور را ضروري ميدانند.
نكته ديگر اينكه طبق اعالم بانك مركزي ،هر
ايراني در سال ميتواند يكبار براي خريد ارز
مسافرتي اقدام كند و سهميه اختصاص يافته
به هر كد ملي نيز ساالنه 2200يورو يا معادل
آن به ساير ارزهاســت؛ اما در جريان فروش
ارز مســافرتي ،صرافيهاي مختلف سقف
پرداخت ارز مسافرتي براي ارزهاي غيريورو
را سليقهاي انتخاب ميكنند و مثال براي دالر
از  2000تــا 2300دالر پرداخت ميكنند.
همچنيــن برخي از صرافيهــا ،معيارهاي
منحصربهفردي براي تعيين نوع ارز پرداختي
به مسافران دارند و مثال به مسافران تركيه
فقط لير ميفروشند و به مسافران كشورهاي
اروپايي نيز فقط يــورو اختصاص ميدهند
اين در حالي اســت كه صرافيهاي زيادي
ميگويند؛ اگر اسكناس ارز داشته باشند ،به
همه متقاضيان فقط دالر ميدهند.
يكي از صرافيهاي فعال بازار ارز فردوســي
كه البته خود به بهانه اتمام ذخاير اسكناس
دريافتي از بازار متشكل ،فروش دالر ندارد،
ميگويــد :صرافيهايي كه لير يــا يورو و
ســاير ارزها را بهصورت اجباري به مسافر
ميفروشــند ،از محل ذخايــر داخلي خود
ايــن ارز را اختصاص ميدهنــد و اين رويه
ربطي به سازوكار فروش ارز مسافرتي ندارد.

نكته ديگر نيز اينكــه صرافيها با يك ابالغ
نانوشته از ســوي متوليان بازار ارز ،فقط به
مسافراني ارز ميفروشند كه در نهايت سه
چهار روز تا تاريخ پرواز آنها زمان مانده باشد
و از مسافراني كه تاريخ سفر آنها دورتر است،
ميخواهند كه يكي دو روز قبل از پرواز براي
دريافت سهميه ارز مراجعه كنند.
قانون يكسان و قيمتهاي دلخواه

صرافيها هر روز ميتوانند از بازار متشــكل
ارزي اســكناس ارز بخرند و بعد از دريافت
اســكناس از بانكهاي فروشــنده در اين
بازار ،نســبت به تخصيص آن به مسافران يا
ســاير متقاضيان مجاز اقدام كنند .همزمان
صرافيها قادرند از محل اسكناسي كه خود به
هر طريقي اعم از نقد كردن حوالههاي ارزي
وارد كشور ميكنند ،پاســخگوي نياز ارزي

براساس مشاهدات خبرنگار
همشهري ،اين روزها ،باوجود
ثبــت ركــورد دالر 30هزار
توماني ،دالالن فقط خريدارند

متقاضيان مجاز باشند و البته درهرصورت بايد
جزئيات فروش ارز را با رعايت قواعد ابالغي
بانك مركزي در سامانه سنا به ثبت برسانند.
همچنيــن آنها مجازند كارمزد مشــخصي
(حــدود 100تومان بهازاي هــر دالر) بابت
فروش ارز دريافتي از بازار متشكل از خريداران
خرد دريافــت كنند؛ اما آنچــه روي تابلوي
صرافيهاي فروشنده ارز مسافرتي به چشم
ميخورد فراتر از چيزي است كه بانك مرزي
به اين صنف ابالغ كرده است .در بازار ديروز
و در شــرايطي كه قيمت فروش اسكناس
دالر در سامانه سنا (بانك مركزي) 27هزار
و824تومان اعــام ميشــد ،پايينترين
قيمت دالر براي فروش ارز مسافرتي 27هزار
و884تومان روي تابلوي يكي از صرافيهاي
فعال نقش بســته بود؛ اما مابقي صرافيها
قيمتهاي بين  28تا 28هزار و500تومان
را در تابلوها درج كرده بودند .اين نابساماني
قيمتها آنهم در روزي كه رئيسكل بانك
مركزي از اين بــازار بازديد كــرد ،موضوع
قابلتأملي است كه البته صرافيها در مورد
آن پاسخ قانعكنندهاي ندارند .آنها ميگويند:
«ما نرخها را براســاس قيمت بازار متشكل
اعالم ميكنيم و مسئوليتي در قبال نوسان
آن نداريم»؛ اما اين ادعاي آنها با قيمت بازار
متشكل نيز مناسبتي ندارد.

دولت با حذف دالر4200تومانی دنبال چيست

يارانه 200هزار توماني؛ از سال آينده
برآورد همشهري نشان ميدهد :با آزادسازي بخشي از دالر 4200توماني
ميزان يارانه نقدي 60ميليون ايراني به 200هزار تومان برسد

يارانه
۱۰۰هزار ميليارد تومان يارانه به اقشار
آســيبپذير اختصاص مييابد .اين
خبري اســت كه معاون وزير اقتصاد
اعالم كرده و بهنظر ميرســد اين گزاره پيشنهادي
وزارت اقتصاد براي جبران فشــار ناشي از حذف ارز
ترجيحي در بودجه ســال آينده باشد .هادي قوامي
درباره حــذف ارز ۴۲۰۰تومانــي در بودجه۱۴۰۱
ميگويد :در اليحه بودجه ۱۴۰۱دولت ،ارز ترجيحي
۴۲۰۰توماني وجود ندارد و تخصيصي براي اعطاي
اين ارز درنظر گرفته نشده است .احسان خاندوزي
وزير اقتصاد در تكميل اين گزاره ميگويد :دولت قائل
به اين است كه ارز ۴۲۰۰توماني بهصورت تدريجي
حذف شود كه شوك بهدنبال نداشته باشد .او توضيح
ميدهــد :ارز ترجیحــی دارو حفظ خواهد شــد و
درخصوص نان كه قوت غالب مردم است نيز فشاري
وارد نخواهد شــد .همزمان ســید ابراهيم رئيسي،
رئيسجمهوري ،ديروز در جمع دانشجويان دانشگاه
شــريف گفت :دولت اليحه حذف ارز ترجيحي را از
مجلس پس نگرفته است.
بهگزارش همشهري ،مجلس پيش از اين به فوريت
اليحه پيشــنهادي دولت بــراي تغيير مســير ارز
4200توماني رأي نداد .اكنون بهنظر ميرسد دولت
اميدوار اســت در قالب اليحه بودجه سال آينده ،از
حجم ارز تخصيصي با نرخ ترجيحي ،بر مبناي دالر
4200توماني ،بكاهد و بخشي از آن را در قالب كمك
معيشتي و يا بهصورت يارانه نقدي بين6دهك جامعه
توزيع كند .اگر مبناي قضاوت را مبلغ اعالمشده از
معاون وزير اقتصاد در نظر بگيريم ،بهنظر ميرســد
دولت تصميم دارد؛ ســال آينده4 ،ميليارد دالر از
ارز ترجيحي را با نرخ 25هزار تومان آزاد و آن را بين

60ميليون نفر از اقشار متوسط و آسيبپذير توزيع
كند .برآورد ميشود در سال آينده با درنظر گرفتن
مبلغ 45هزار و 500تومان يارانه نقدي و همچنين
كمك معيشتي دولت ناشي از افزايش قيمت بنزين
در آبان ،98سرانه يارانه نقدي يا كااليي هر شهروند
مشمول ماهانه 200هزار تومان خواهد شد .البته اين
بهمعناي دادن 200هزار تومان يارانه بهصورت نقد
نيست بلكه بهنظر ميرسد در نتيجه تصميم احتمالي
مشترك دولت و مجلس ،بخشي از اين يارانه در قالب
كارت اعتباري خريد كاالهاي اساســي ،بين افراد
مشمول توزيع شود.
پيشنهاد احتمالي دولت

بهنظر ميرسد دولت تصميم دارد اليحه پيشنهادي
خودش را كه فوريت آن در مجلس رد شده ،در قالب
اليحه بودجه سال آينده پيگيري كند .براساس اليحه
دولت ،ســقف بودجه ارزي ياران ه كاالهاي اساسي و
دارو از 8ميليارد دالر بــه 12.6ميليارد دالر افزايش
خواهد يافت .هرچند در اليحه پيشــنهادي دولت
جزئياتي از نحوه هزينهكردن اين ميزان اعتبار اعالم
نشده بود اما هدف اين بود كه بخشي از اين مبلغ صرف
واردات كاالهاي اساسي و نهادههاي دامي و دارو شده
و بخشي هم بهصورت مستقيم در قالب كارت خريد
اعتباري بين اقشار نيازمند توزيع شود .بررسيهاي
سازمان برنامه و بودجه ،حجم يارانه كاالهاي اساسي
و نهادههاي كشاورزي را در ســالجاري300 ،هزار
ميليارد تومان نشــان ميدهد .حاال بهنظر ميرسد
دولت به اين نتيجه رسيده كه ارز ترجيحي را حذف
نكند ،به همين دليل دستكم در سال آينده همچنان
واردات كاالهايي چون نهادههاي دامي ،گندم و دارو

از مرداد پارســال كه بازار ســهام شروع
به نزول كرد ،برخي فعــاالن بازار ،نقش
دولت را در تحوالت بازار ســرمايه بسيار
پررنگ دانســتند .حتي برخي خواستار
حمايتهاي دولت از بورس شدند .با اين
حال برخي كارشناسان بر اين باور بودند
كه اجراي سياستهاي حمايتي به نفع بازار سرمايه نيست .حاال يك
سال بعد از طرح چنين بحثهايي ،محمدعلي دهقاندهنوي ،رئيس
سابق ســازمان بورس ،پرده از نقش گســترده دولت در بازار سهام
برداشته و میگوید :مديريت ۷۸درصد از بنگاههاي توليدي در بازار
سرمايه ،متعلق به دولت ،بنياد مستضعفان و ســتاد اجرايي فرمان
حضرت امام (ره) است .اين ســخنان نشان ميدهد ،ادعاهاي فعاالن
بازار سرمايه درباره نقش دولت در این بازار صحت داشته است.
ارائه چنين آماري از زبان رئيس سابق سازمان بورس ،نشان ميدهد
ي هنوز توفيقي در گذر از اقتصاد دولتي
با وجود 2دهه خصوصيساز 
بهسوي اقتصاد غيردولتي بهدست نيامده است و هنوز هم بخش عمده
سهام شركتها در اختيار دولت اســت .اقتصاددانان بر اين باورند كه
حضور دولت در بازار سهام ،بهعنوان مالك ،بايد كاهش يابد تا بورس
جنبه واقعيتري پيدا كند .دهقان دهنوي كه در زمان رياســتش بر
ســازمان بورس كارنامه موفقي از خود برجاي گذاشت ،اعتقاد دارد
نقش پررنگ دولت در بازار سهام موجب شده دولتها تالش كنند از
طريق دستكاري در بودجه در فكر كندن از سود شركتها و افزايش
درآمدهايشان باشند .اين امر آسيب زيادي به بورس زده است .اما اين
همه ماجرا نيســت و دولتيبودن بورس ،آفتهاي ديگري نيز دارد.
در طول سالهاي گذشته ســاختار دولتي بازار سرمايه موجب شده
توجه مقامات ارشد بازار سرمايه بيشــتر به سمت تقاضاهاي دولت
معطوف شود ،زيرا دولت مشتري اصلي بازار سرمايه است و به صداي
سهامداران خرد كمتر توجه شده است.

سقوط 43درصدی ارزش سهام عدالت

در یك سال گذشته مجموع ارزش سبد سهام عدالت در بورس
43درصد ،معادل 9میلیون تومان ،كاهش یافته است

آمارها نشان میدهد ارزش سبد سهام عدالت در یك
بورس
سال گذشــته 43درصد ،صندوق پاالیش یكم معادل
40درصد و ارزش صندوق دارا یكم بیش از 65درصد
كاهش یافته است .این موضوع نشان میدهد سیاستهای حمایتی
دولت قبل در بورس ،برای بهبود معیشت از طریق سرمایهگذاری در
سهام موفق نبوده است.
به گزارش همشهری ،سال گذشــته و همزمان با رشد شاخصهای
ی ســهام عدالت بعد از یك دهه در بورس به
بورس سیاست آزادساز 
اجرا درآمد كه یكی از اهداف دولت با توجه به رشــد تورم حمایت از
اقشار آسیبپذیر بود .در آن زمان با توجه به رشد شاخصهای بورس
ی سهام عدالت به رشــد ارزش سبد سهام عدالت منجر شد.
آزادساز 
سبد سهام عدالت مجموعهای از 49شــركت است .پارسال مجموع
ارزش سبد ســهام عدالت ،در نقطه اوج ،تا 20میلیون تومان هم باال
رفت .بعد از آن ،بهدنبال آغاز نزول بورس ،از 20مرداد پارسال ،ارزش
سبد سهام عدالت شروع به نزول كرد و دیروز به پایینترین حد خود ،از
ی سهام عدالت رسید.
زمان اجرای سیاست آزادساز 
كاهش ارزش سهام عدالت

با ارز دولتي صورت ميگيــرد اما درباره برخي اقالم
ازجمله روغن ممكن است يارانه ارزي آن حذف شده
و مابهالتفاوت آن بهصورت ريالي به افراد مشــمول
پرداخت شود .البته تصميم ديگر دولت اين است كه
بخشي از منابع سازمان هدفمندي يارانهها براساس
آمايش سرزمين در استانهاي مختلف براي طرحهاي
توسعهاي هزينه شود .مطالعات نشان داده اثربخشي
يارانههاي پنهان ،ازجمله يارانه ارز 4200بر ســفره
خانوارها ،بهشدت كاهش يافته و فشار آن بر بودجه
دولت باال رفته است ،به همين دليل يكي از گزينههاي
روي ميز دولت و مجلس اين است كه از يكسو نرخ
ارز ترجيحي را افزايش دهند و از سوي ديگر بهصورت
تدريجي و گامبهگام در مقطــع زماني متفاوت و نه
يكباره ،نظام پرداخت يارانهها به ســمت حمايت
مستقيم و نقدي تغيير كند .دولت به اين جمعبندي

واكنش خاندوزي

رسيده كه اثربخشي يارانههاي پنهان و آشكار ازجمله
ارز ترجيحي بر سفره خانوارها بهشدت كاهش یافته
و فشار آن بر بودجه كشور سنگينتر شده و به همين
ي جدي اين است كه پرداخت
دليل يكي از فرضيهها 
يارانهها بهصورت تدريجي به شكل مستقيم و نقدي
انجام پذيرد .پيش از اين هم هــادي قوامي ،معاون
پارلماني وزير اقتصاد گفته بــود :ارز 4200تومانی
حذف نميشود اما شكل پرداخت آن قرار است تغيير
كند ،زيرا اگر مابهالتفاوت نرخ  4200را با نرخ نيمايي
حساب كنيم300 ،هزار ميليارد تومان خواهد شد كه
دولت نميخواهد اين مبلغ را وارد رديفهاي بودجه
كند ،بلكه ميخواهد با هدف حمايت از دهكهاي
آسيبپذير كارت خريدي بدهد كه فقط براي خريد
كاالهاي اساسي مانند مرغ ،تخممرغ ،گوشت قرمز و
روغن قابل استفاده باشد.

خاندوزي ديروز در جمع دانشجويان درباره حذف ارز ۴۲۰۰توماني گفت :دولت براي حذف ارز ترجيحي عزم دارد ،اما
قصد دارد كه اين حذف را بهصورت تدريجي انجام دهد تا شوكي ايجاد نكند .البته در اين زمينه سعي ميشود تا با
حذف ارز۴۲۰۰توماني به بيماران ضربه وارد نشود .او با بيان اينكه حذف ارز۴۲۰۰توماني حتما بر افزايش قيمتها تأثير
ميگذارد ،اعالم كرد :براي رفع وابستگي به واردات بايد در توليد كاالهايي كه ارز ۴۲۰۰توماني به آنها تعلق ميگيرد،
تنوع ایجاد شود .مشكل اصلي ايجاد تورم ،غير از ضعف نظارت بر خلق پول ،كسري بودجه دولتهاست كه در اين
زمينه بايد هزينههاي جاري دولت كم و كنترل شود23 .آبان امسال نمايندگان مجلس با 2فوريت اليحه دولت براي
اصالح قانون بودجه 1400و تغيير در روند تخصيص ارز 4200توماني مخالفت كردند .آن زمان دولت اليحهاي دوفوريتي
براي اصالح تبصره يك قانون بودجه 1400كل كشور با عنوان «تأمين مطمئن كاالهاي اساسي ،نهادههاي دامي ،دارو و
تجهيزات پزشكي و سياستهاي جبراني حمايت از معيشت اقشار آسيبپذير» تقديم مجلس كرده بود.

آمارها نشان میدهد میزان افت سبد سهام عدالت حتی از میزان نزول
شاخص بورس هم بیشتر بوده است .از زمان آغاز نزول شاخصهای
بورس ،در مردادماه پارسال تاكنون ،شــاخص بورس 35درصد افت
كرده اســت اما طبق تازهترین دادهها ،ارزش ســبد سهام عدالت در
همین مدت 43درصد افت كرده است .هماكنون ارزش داراییهای
مشموالنی كه 532هزار تومان به آنها سهام اختصاص یافته است به
11میلیون و 800هزار تومان رســیده كه نشان میدهد ارزش سبد
سهام مشموالن ســهام عدالت در این مدت 9میلیون تومان كاهش
یافته است .این نزول اما فقط شامل ســهام عدالت نیست و ارزش 2
صندوق سرمایهگذاری مهم كه دولت سال قبل همزمان با آزادسازی
سهام عدالت و با همان سیاست حمایت از قدرت معیشت ،سهامشان را
فروخت نیز در این مدت با افت قابل توجهی مواجه شده است.
صندوق پاالیش و دارا یكم

ی سهام عدالت در بورس ،دولت
سال گذشته و اندكی بعد از آزادساز 
وقت تصمیم گرفت ســهام بانكها ،بیمهها و پاالیشــگاهها را نیزدر
قالب 2صندوق سرمایهگذاری مجزا واگذاركند .دولت قبل در زمان
پذیرهنویسی یونیتهای این دو صندوق مدعی شد ،خریداران با خرید
این صندوقها میتوانند سود مناسبی بهدست آورند ،بر همین اساس
در ابتدای سال گذشته ،صندوق دارا یكم مشتمل بر سهام بانك تجارت،
صادرات ،ملت و بیمه اتكایی امین و البرز پذیرهنویسی شد و چندماه
بعد ،بخشی از سهام پاالیشگاه نفت تهران ،تبریز ،اصفهان و بندرعباس
در قالب صندوق پاالیش یكم به عموم متقاضیان عرضه شد .اكنون
یك سال بعد از عرضه این دو صندوق آمارها نشان میدهد خریداران
این واحدها نه فقط نتوانستهاند ســودی شناسایی كنند بلكه ارزش
دارایی آنها نصفشده اســت .اطالعات موجود نشان میدهد قیمت
هر واحد از صندوق دارا یكم ،از دهم تیرماه پارسال تاكنون65 ،درصد
افت كرده و از محدوده 30هزار تومان به 10هزار و 900تومان رسیده
اســت .همین روند در مورد پاالیش یكم هم اتفاق افتاده و قیمت هر
یونیت این صندوق از آذرماه پارسال تاكنون ،با 40درصد كاهش ،از
11هزارو 600تومان به مرز 7هزار تومان رســیده است .این نزول در
شرایطی اتفاق افتاد كه دولت قبل بر این باور بود كه واگذاری این سهام
میتواند درآمد مناسبی را نصیب سرمایهگذاران كند؛ با این حال در
همان دوره بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند كه دولت بهدلیل
كسری بودجه صرفا در تالش است از طریق فروش سهام این شركتها
در قالب صندوق سرمایهگذاری ،بخشی از كسری بودجهاش را جبران
ی سهام
كند .پیش از واگذاری این صندوق ،ســازمان خصوصیساز 
شركتهای موجود در این صندوقها را برای فروش به خریداران عمده
آگهی كرده بود اما سهام این شركتها خریدار نداشت.
روند ارزش سهام عدالت برای دارندگان سبد  532هزار تومانی
قیمت  -تومان
تاریخ
8000000
1399/03/31
20800000
1399/05/15
16000000
1399/06/23
13000000
1399/09/05
10000000
1399/11/27
11000000
1400/03/11
15000000
1400/06/02
12500000
1400/09/10
11800000
1400/09/16

اقتصاد

5

چهارشنبه  17آذر 1400
شماره 8382

رئیس اتحادیه صادركنندگان زعفران در گفتوگو با همشهری اعالم كرد

آمار خبر

عبور قیمت زعفران از 43میلیون تومان

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

در بازار خردهفروشی ،ظرف 2ماه گذشته هر مثقال زعفران از 80هزار تومان به مرز 200هزار تومان رسیده است
پرفروشهای میادین در 8ماه گذشته

سیب و پرتقال در صدر میوههای محبوب تهرانیها در
تر هبار
8ماه امسال بوده است .به گزارش همشهری ،برآوردهای
انجام شده در سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری
تهران نشان میدهد :از ابتدای امســال در میان انواع میوهها ،سیب
درختی ،پرتقال و نارنگی و در بین سبزی و صیفی ،خیار ،گوجه فرنگی
و سیبزمینی پرفروشترین محصوالت میادین میوه و تره بار تهران
بوده است .مقایسه كلی میزان فروش محصوالت شامل میوه و صیفی
نشان میدهد بهترتیب ســیب ،پرتقال ،خیار ،گوجه فرنگی ،سیب
زمینی ،نارنگی و پیاز در 8ماه ابتدای سالجاری ،بیشترین سهم را در
سبد خرید خانوادهها از میادین میوه و تره بار بهخود اختصاص دادهاند.
بعد از این 7محصول پرفروش نیز بیشترین تقاضا بهترتیب به انگور،
هندوانه ،انار ،ســبزی ،خربزه و گالبی اختصاص داشــته كه از سهم
بیشتری در فهرست تقاضای خرید شــهروندان از میادین برخوردار
بودهاند .امسال گرانی میوههای تابستانی باعث شد در تمام طول بهار و
تابســتان هم میوههای چهارفصلی مثل ســیب و هندوانه در صدر
تقاضای بیشتر شهروندان باشد اما با این حال 2میوه تابستانی شامل
گیالس و هلو هم توانستند در ردههای باال از لحاظ عرضه و تقاضا قرار
گیرند .در فهرســت محصوالت پرتقاضای میادین پس از محصوالت
عنوان شده در باال ،گیالس ،طالبی ،موز ،هلو ،لیمو شیرین ،بادمجان و
كدو ،اقالمی بودهاند كه میزان عرضه آنها نســبت به سایر انواع میوه،
ســبزی و صیفی در میادین میوه و تره بار ،بیشــتر بوده و در جدول
20محصول پرفروش میادین میوه و تره بار جای گرفتهاند.
قیمت برخی انواع میوه ،سبزی و صیفی در میادین (هفته سوم آذر)
قیمت
قیمتتومان نام محصول
نام محصول
هر كیلو-
هر كیلو -تومان
6.100
بادمجان دلمه
14.900
انار
5.700
چغندر برش
14.900
به
5.700
شلغم
9.800
پرتقالتامسونشمال
7.200
كدو حلوایی
پرتقالتامسونجنوب 14.000
4.900
كاهو رسمی
13.500
سیب زرد
10.400
گوجه فرنگی
13.700
كیوی
6.900
كدو مسمایی
12.300
نارنگی
8.500
خیار گلخانهای
15.000
ازگیل
8.400
سیب زمینی
18.700
خرمالو
4.700
پیاز قرمز
8.500
گریپفروت

عدد خبر

30880تومان
دیروز قیمت هر دالر آمریكا با 170تومان نزول در
بازار به 30هزار و 880تومان رسید .قیمت هر یورو هم با
260تومان افت34 ،هزار و 795تومان مبادله شد.

30000تومان

قیمت هر سكه طرح جدید دیروز 30هزار تومان
ن و 430هــزار تومان رســید .هر
نزول كــرد و به 13میلیــو 
ســكه طرح قدیم هم 50هــزار تومان كاهــش یافت و به
قیمت 13میلیون و تومان مبادله شد.

1,341

فرخنده رفائی

1,340

خبرنگار

1,339

تجارت زعفران همیشه ادویه گرانقیمتی
بوده اما قیمت نجومی این روزهای
آن را كمتــر كســی پیشبینی
میكرد .هر كیلوگرم زعفران در هفتههای اخیر در
محدوده 43میلیون تومان معامله میشــود .در
بازار خردهفروشــی ،مصرفكننــدگان برای هر
مثقال زعفران میبایست بیش از 190هزار تومان
بپردازند .رسیدن زعفران به زیر سقف 200هزار
تومان در بازار داخلی در حالی اســت كه تا 2ماه
پیش ،قیمت هر مثقال زعفــران نهایتا 80هزار
تومان بود.
در 2سال اخیر بهرغم افزایش هزینه تولید ،قیمت
زعفران بیشتر در محدوده هرکیلو 6تا8میلیون
تومان باقــی مانده بــود ،در این میــان بعضی
تولیدكنندهها توانستند محصولشان را درنهایت
کیلویی 9میلیون تومان بفروشــند .این تثبیت
قیمت برای زعفرانكاران خوشایند نبود و انگیزه
تولید را كاهش داد .مشكالت كمآبی و خشكسالی
در سال زراعی گذشته نیز مزید بر علت شد ،نتیجه
آنكه؛ افت تولید زعفران در ایران ،بلندترین جهش
را در قیمت طالی ســرخ در عرصه بینالمللی و
البته بازار داخلی به همراه داشت؛ جهش قیمتی
كه در چند سال اخیر بیسابقه بوده است.
گرانی زعفران به سود تولیدكننده است

«تا پیش از این هم 80درصــد تولید زعفران به
مصرف صادرات میرســید و فقط 20درصد در
بازار داخلی توزیع میشد ،اما در شرایط كنونی با
توجه به ارزآوری و اشتغالزایی صادرات و با توجه
به قیمت پایین زعفران در ماههای گذشته در بازار
جهانی ،معتقدم افزایش قیمت این كاال در ایران
میتواند با افزایش قیمت جهانــی ،درآمد ارزی
كشور را افزایش دهد».
رئیس اتحادیه صادركنندگان زعفران در گفتوگو
با همشهری ضمن بیان این مطلب ،در بیان علت
گرانی اخیر این محصول میگوید« :در چند سال
گذشته چون تولید بسیار بیشــتر از تقاضا بود،
هر ســال مقدار قابلتوجهی زعفران روی دست
كشاورز ،تاجر و صادركننده میماند و به همین
دلیل قیمتها رشدی نداشت .امسال اما با توجه به
كاهش قابلتوجه تولید ،تقاضا بیش از عرضه است
و طبیعتا قیمتها افزایش پیدا كرده و این رشد
قیمت قطعا مصرف را بیش از پیش كاهش خواهد
داد ».غالمرضا میری ،با این حال ،از این افزایش
قیمت بهعنوان فرصت یــاد میكند و میافزاید:
«ســالها پیگیر این بودیم كه با افزایش قیمت
زعفران ،شرایط بهتری برای كشــاورزان ایجاد
شــود ،افزایش قیمت جهانی زعفران و برگشت
آن الاقل به بهای 3تا 4سال پیش میتواند فرصت
بسیار خوبی در این زمینه باشد».
قیمت باال ،دالالن را حذف كرده است

در پی تشــكیل بازار زعفران در بــورس كاال و

1,338
1.337

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 4هزار و
365واحد ،معادل 0.33درصد نزول كرد و به یكمیلیونو
337هزار و 987واحد رسید.
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

خبرنگار

پرســه نرخ دالر در محدوده
بازار
31هزار تومان ،زمينه افزايش
 3تا 7ميليون توماني قيمت
برخي انواع گوشي تلفن همراه و داغتر شدن
بازار عرضه چند نرخي ايــن اقالم را فراهم
كرده است.
بهگزارش همشــهري ،تازهترين آمارهاي
رســمي از افزايــش ميــزان واردات و افت
تقاضاي گوشــي تلفن همــراه و تبلت ،با
حذف دوركاري و بازگشايي تدريجي مراكز
آموزشــي ،در 3ماه اخير حكايــت دارد اما
سيگنال مذاكرات سياسي و افزايش نرخ ارز
موجب تشديد ركود حاكم بر بازار محصوالت
ديجيتال ،بالتكليفي خريــداران و فعاالن
صنفي وتغييــر ســاعتي و روزانه قيمتها
براساس نوسان نرخ ارز شده است.
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري
حاكي اســت :رونــد افزايش قيمــت انواع
گوشــيهاي آيفون يا ســريهاي جديد
سامسونگ كه قيمت فروش آنها تأثيرپذيري
بيشــتري از نرخ دالر دارد ،نسبت به ساير
گوشــيهاي رده قيمتي متوســط و پايين
سيستم عامل اندرويد ،بيشــتر بوده است.
بهنحوي كه نرخ گوشي تلفن همراه آيفون
13پرو با حافظه يك ترابايت به 67ميليون
تومان افزايش يافته و ساير انواع گوشيهاي
موبايل اين برند آمريكايي رشــد قيمت 3تا
5ميليون توماني را در مراكز عرضه شاهد بوده
است .عالوه بر كاهش شديد عرضه و افزايش
قيمت انواع گوشــي موبايل ،بهدليل تغيير
ساعتي و روزانه قيمتها ،معدود مشترياني
كه قدرت خريــد يا تعويض گوشــيهاي

نرخ گوشي با استعالم لحظهاي صرافيها

يك فروشنده گوشي تلفن همراه اپل در پاساژ
عالءالدين در گفتوگو با خبرنگار همشهري،
در مورد وضعيت بازار و قيمت انواع گوشي
تلفن همراه اين برند پــس از افزايش اخير
نرخ ارز ،گفت :متأسفانه در بازار گوشي تلفن

فعاالن صنفــي از بالتكليفي
بازار گوشــي موبايل و تبلت
بهدليــل نوســان نــرخ ارز
چشــمانداز مبهم مذاكرات
سياســي و كشــف روزانه و
ســاعتي نــرخ اين اقــام با
استعالم نرخ ارز از صرافيها
خبر ميدهند

395

میزانخرید
سهامداران حقوقی

661

میزان فروش
سهامدارانحقیقی

بر این اعتقادند كه رشــد قیمت زعفران فرصت
خوبی برای كنترل قیمت در بازارهای جهانی در
اختیار ایران قرار میدهد .بهگفته میری ،تا پیش
از قیمتهای اخیر ،زعفران حداكثر 600دالر در
بازارهای جهانی به فروش میرسید درحالیكه
امروز قیمت به 1000تا حتی 1300دالر رسیده
و این ظرفیــت وجود دارد كه قیمــت جهانی تا
1500دالر هم باال برود« .اگر قیمت پایه زعفران
افزایش پیدا كند و از این قیمت حمایت شــود،
نرخجهانی تا کیلویی1500دالر هم باال خواهد
رفت چون در دنیا كشور دیگری وجود ندارد كه
بتواند در زمینه تولید زعفــران با ما رقابت كند و
این شرایط دست ایران را در زمینه تعیین قیمت
جهانی باز میگذارد».

بهروزشــدن كشــاورزان و اطالع آنها از آخرین
قیمتهای بازار از یكسو و خرید حمایتی زعفران
با قیمتی مناسب از سوی دیگر ،معضل داللی را
در بازار زعفران از بین برده و تولیدكنندگان بهطور
مستقیم با واحدهای بستهبندی و صادركنندهها
در ارتباطند .این شرایط باعث شده زعفرانكاران
مستقیم در سود حاصل از صادرات سهیم باشند
و ایــن عامل در افزایــش تمایل آنهــا به عرضه
محصولشان در بازارهای بینالمللی افزوده است.
مجموعه این دالیل باعث شده كارشناسان ،رونق
صادرات را به سود زعفرانكاران بدانند .میری در
این زمینه میگوید« :معتقدم بهتر اســت اجازه
دهیم بازار صادرات رونق بگیــرد و صادرات كار
خودش را بكند».

طرحی كه به نتیجه رسید

زعفران از بقیه محصوالت گرانتر نیست

زعفران بعد از 2ســال تثبیت نرخ امسال جهش
3برابری قیمت را تجربه میكند و با اینكه كاهش
تولید عامل مهمی در این جهش قیمت بوده اما
از کنار تأثیرگذاری طرح وزارت جهادكشاورزی
در تضمیــن قیمت 20.5میلیونــی زعفران نیز
نمیتوان بیتفاوت گذشــت .طرحی كه با ایجاد
تضمینهای الزم برای تولیدكننده مانع از فروش
زعفران به «هرقیمتی» به دالالن شــد و به بازار

افزایش 3برابری قیمت زعفران اگرچه شــوكی
به بــازار داخلی تلقی میشــود اما بــا توجه به
تغییر قیمت دیگر محصــوالت ازجمله كاالهای
اساسی و پرمصرف ،شاید چندان هم برای عموم
مصرفكننــدگان دارای اهمیت نباشــد .عضو
شــورای ملی زعفران معتقد اســت :آنچه باعث
جنجال شــده افزایش یكباره قیمــت زعفران
است ،نه افزایش قیمت آن .میری میافزاید« :در
ســالهای اخیر قیمت همه محصوالت مصرفی
چند برابر شــده ولی قیمت زعفران 2سال است
كه تغییری نداشــته و این موضوع زعفرانكاران
را در تنگنا قرار داده اســت .چیزی كه این روزها
باعث جنجال شده این است كه بعد از 2سال ،حاال
یكباره قیمت زعفران باال رفته و از مثقالی حدود
60-50هزار تومان به 180تــا 190هزار تومان
رســیده که برای خریدارها كمی شوكهكننده
بوده است».

فروش زعفرانهایی كه با تعهد صادراتی از سازمان تعاون روستایی خریداری شده و حاال خریدار قصد فروش
آن در بازار داخلی را دارد ،موضوعی است كه در هفتههای اخیر فعاالن حوزه تولید و صادرات زعفران را درگیر
خود كرده و پای مجلس را هم به میان آورده است46 .تن زعفران مانده در انبارهای سازمان تعاون روستایی
كه 2سال پیش به شكل خرید حمایتی با قیمت 8تا 9میلیون تومان از كشاورز خریداری شده بود ،حاال ممكن
است با قیمت باالی 40میلیون تومان سر از بازار داخلی درآورد و حاال كه زعفرانكاران به قیمتهای جدید دل
خوش كردهاند ،نرخ را بشكند .این درحالی است كه مابهالتفاوت و سود كالن این خرید و فروش پرماجرا نیز نه
به جیب كشاورز بلكه تنها به جیب خریداری میرود كه مشخص نیست با استفاده از كدام رانت موفق به رفع
تعهد صادراتی این زعفرانها شده است .با اعتراض تولیدكنندگان و صادركنندگان ،كمیسیون اصل  90مجلس
در حال بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و كشف تخلفات احتمالی است .رئیس اتحادیه صادركنندگان زعفران
ن خصوص میگوید :سود 700میلیارد تومانی این معامله اگر به جیب كشاورز میرود ما استقبال میكنیم،
در ای 
ولی اینگونه نیست و باید پیگیری شود كه چرا این تعهد برداشته شده و سود حاصل از آن به جیب چهكسی
میرود .كمیسیون اصل  90مجلس در حال بررسی جزئیات این ماجراست .این زعفران برای حمایت از كشاورز
و تنظیم بازار توسط دولت خریداری شده و حاال مشخص نیست فروش آن به قیمت روز و ایجاد انحصار در بازار
چگونه میتواند هدف حمایت از كشاورز و تنظیم بازار را محققكند.

خیز ایران برای زعفران 1500دالری

ایران نخستین تولیدكننده زعفران در دنیاست اما
تا بهحال نتوانسته به اندازه سهم خود در تعیین
قیمت جهانی نقش داشته باشــد .كارشناسان

همراه مشتري نيســت ،نهتنها امروز اصال
دشت نكردهايم بلكه از ابتداي هفته جاري
نيز اغلب كســبه حتي يك دستگاه گوشي
نيز نفروختهاند.
مجتبي احمدي افزود :در چند روز گذشته
قيمت گوشــي موبايل مدام بــاال و پايين
ميشود .ميتوان گفت كه اكنون هيچكدام
از انواع گوشــي قيمت قطعي نــدارد .او در
مورد نحوه تعيين قيمت گوشي تلفن همراه
گفت :بازار گوشي تلفن همراه از دست كسبه
دررفته و هر فروشندهاي كاالي مشابه را با
قيمت متفاوتي به مشتري عرضه ميكند.
درواقع قيمت گوشي و تبلت در بازار بهصورت
ساعتي و متناسب با نرخ دالر تغيير ميكند.
درصورت درخواست مشــتري براي خريد
گوشي ،فروشــندگان ابتدا با صرافي مورد
اعتمادشان تماس ميگيرند و بااستعالم نرخ
همان لحظه دالر ،قيمت گوشي را تعيين و به
مشتري اعالم ميكنند.
اين شرايط موجب عرضه چند نرخي گوشي
در بازار موبايل شده است .او افزود :در چند
روز اخير قيمت گوشي آيفون13پرومكس
2سيمكارت با حافظه يك ترابايت با افزايش
قيمت 7ميليون توماني به 67ميليون تومان
رسيده است و قيمت گوشي آيفون پرومكس
ســري  13با حافظه 256گيگا بيت نيز در
هفته جاري با افزايــش 5ميليون توماني از
 37به 42ميليــون تومان افزايــش يافته
اســت .اين فروشنده گوشــي تلفن همراه
افزود :نرخ ساير انواع گوشــيها ي موبايل
با سيســتم عامل  IOSو برخي گوشيهاي
گران قيمت داراي سيستم عامل اندرويد نيز
از  3تا 5ميليون تومان افزايش داشته اما اين
افزايش قيمت در گوشــيهاي اندرويد رده
قيمتي متوسط و پايين كمتر و از 500هزار

این كاال وجاهتی بیشتر بخشید .حال كه قیمت
بازار به دو برابر نرخ تضمینی رســیده ،هرگونه
تغییر سیاست دولت در قبال زعفران تا چه حد
میتواند در بــازار این محصول اثرگذار باشــد؟
رئیس اتحادیه صادركننــدگان زعفران معتقد
اســت :خرید حمایتی نقش پررنگــی در گرانی
زعفران نداشته و آنچه جهش بلند قیمت این كاال
را باعث شده ،فقط كاهش تولید بوده است .میری
میگوید20.5« :میلیون تومان برای هر كیلوگرم،
باالترین قیمت اعالم شــده برای خرید حمایتی
اســت ،درحالیكه ما هماكنون هر كیلو زعفران
را حداقل 32میلیون تومان خریداری میكنیم».
دلیل دیگری كه این عضو شــورای ملی زعفران
برای كماثر بودن خرید حمایتی در گرانی طالی
سرخ میآورد این است كه سال گذشته نیز همین
قیمت برای خرید حمایتی اعالم شــد اما چون
فراوانی تولید بود ،نهتنها قیمت به پایه اعالم شده
نرسید بلكه از محدوده 8تا 9میلیون تومان فراتر
نرفت .میری میافزایــد« :نهفقط من ،بلكه هیچ
كارشناسی قبول ندارد كه قیمت امروز زعفران
بهدلیل حمایت باشد .بازار زعفران را هم مثل دیگر
كاالها عرضه و تقاضا كنترل میكند و اگر امسال
هم تولید كشور به اندازه پارسال بود ،مازاد عرضه
بر تقاضا اجازه افزایش قیمت را نمیداد».

سود 700میلیاردی به جیب چهكسی میرود؟

ارز ميزان افزايش قيمت گوشيهاي آيفون
نسبت به ساير گوشيهاي اندرويدي بيشتر
خواهد بود.

نوسان نرخ ارز بازار گوشي موبايل را قفل كرد
كاركرده خود با مدلهاي جديدتر را دارند
نيز از خريد دست كشيده و در انتظار تثبيت
قيمتها بــا آرام گرفتن بازار ارز هســتند.
اين وضعيت شــرايط را براي افزايش برخي
تخلفات صنفي ،ماننــد عرضه چند نرخي،
فراهم كرده است.
اين روزهــا قيمت يــك مدل گوشــي ،با
مشخصات و رنگ مشابه ،از يك فروشگاه تا
فروشگاه ديگر متفاوت است .فعاالن صنفي از
قفل شدن بازار خريد و فروش خبر ميدهند
و تأكيد ميكنند از ابتداي هفته جاري حتي
قادر به فروش يك گوشي ،تبلت يا لپتاپ
نيز نبودهاند.

ارقام به میلیارد تومان

میزان فروش
سهامدارانحقوقی

گزارش ميداني همشهري از عرضه رواج چند نرخي و افزايش قيمت گوشي تلفن همراه

علي ابراهيمي

1,342

ارقام به هزار واحد

سهم چه محصوالتی در سبد خرید خانوادههای تهرانی بیشتر است؟

1,343

رشد عرضه چند نرخي گوشي موبايل

تا يكميليونو500هزار و 3ميليون تومان
متفاوت بوده است.
بازار موبايل در انتظار تثبيت نرخ ارز

اين فروشنده گوشــي موبايل با بيان اينكه
هيچ كمبودي در بازار اين كاال وجود ندارد،
گفت :در روزهاي اخير فروشــندگان هيچ
دشتي از محل فروش گوشي نداشتهاند اما
هزينههاي آنها مدام در حال افزايش است.
با اين شــرايط برخي فروشندگان در تامين
هزينه اجــاره واحد صنفي خود با مشــكل
مواجه شدهاند .او شرط بازگشت رونق نسبي
به بازار گوشي تلفن همراه را تثبيت نرخ ارز

با هر قيمتي دانســت و افــزود :تثبيت نرخ
ارز تكليف خريداران و فروشندگان گوشي
موبايل را روشــن ميكند زيرا امكان تعيين
قيمت اين كاال با توجه به نــرخ ارز وارداتي
فراهم ميشــود و ميزان عرضه چند نرخي
اين اقالم نيز كمتر خواهد شــد .احمدي ،از
تأثير نتايج مبهم مذكرات سياســي بر بازار
محصوالت ديجيتال خبر داد و افزود :انتشار
اخبار متناقض از نتايج مذاكرات سياســي
بازار گوشي تلفن همراه را كه از قبل با ركود
مواجه بود كامال قفل و راكد كرده است .اين
فعال صنفي درباره اثر تداوم نوسان نرخ ارز
بر بازار گوشــي موبايل افزود :با نوسان نرخ

قیمت برخی انواع گوشیهای آیفون در بازار
نوع و مدل گوشی

مشخصات (سیم کارت -حافظه  -رم)

قیمت -تومان

IPHON13PROMAXA2644

دوسیم کارت -حافظه  – 256رم 6

43.500.000

IPHON13PROMAXA2644

دوسیم کارت -حافظه  – 128رم 6

40.650.000

IPHON13A2634

دوسیم کارت -حافظه  – 128رم 4

28.400.000

IPHON12POROMAXA2408

دوسیم کارت -حافظه  – 256رم 6

36.450.000

PHON13PROMAXA2644

دوسیم کارت -حافظه یک ترابایت – رم 6

58.100.000

PHON13PROMAXA2639

دوسیم کارت -حافظه یک ترابایت – رم 6

53.990.000

PHON13PROMAXA2644

دوسیم کارت -حافظه یک ترابایت – رم 6

66.700.000

يك فروشنده ديگر گوشي تلفن همراه نيز در
گفتوگو با همشهري گفت :نوسان نرخ ارز
موجب بيقيمت شدن انواع گوشي موبايل در
بازار شده و فروشندگان براي فروش گوشي
ناگزير به استعالم نرخ دالر براي تعيين نرخ
گوشي به انضمام سود خرده فروشي مصوب
هستند .حسين رحماني ،افزود :اين شرايط
موجب شده تا نرخ يك گوشي تلفن همراه
با ميزان حافظه ،رنگ و برند يكسان از يك
فروشگاه تا فروشگاه ديگر متفاوت باشد كه
اين امر موجب نارضايتي مشــترياني شده
كه براي خريد گوشي از چند مغازه استعالم
قيمت ميگيرند .او از تغيير رفتار مشتريان
در بازار گوشي موبايل خبر داد و گفت :قبال
با افزايش قيمتها ،ميزان فروش برخي انواع
گوشي بهدليل نگراني مشــتريان از گراني
بيشــتر افزايش مييافت اما با ســير نزولي
قيمتها بهدليل انتظار مشتريان براي ارزاني
بيشتر ،ميزان تقاضا كمتر ميشد اما اكنون
تعيين لحظهاي قيمتها با نوسان نرخ دالر
موجب بالتكليفي خريداران و فروشندگان
گوشي موبايل شده است.
رحماني همچنين از تأثيــر افزايش قيمت
گوشي و كاهش قدرت مشتريان بر تشديد
ركود بازار خبر داد و افــزود :از ابتداي هفته
جاري نوسان نرخ ارز موجب توقف خريد و
فروش در بازار گوشي موبايل شده و معدود
مشتريان اين كاال نيز از خريد منصرف شده و
در انتظار اصالح قيمتها هستند .او افزود :در
مجموع پس از نوسان اخير نرخ ارز ،تقاضاي
خريد و ميزان عرضه انواع گوشــي موبايل
كاهش داشته و فروشندگان تالش ميكنند
تا با كشف قيمت گوشــي در ساعات پاياني
روز ،گوشي مورد نياز مشــتريان را تامين و
عرضه كنند.

2344
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2077

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 2هزار و 77میلیارد
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران
حقیقی به 2هزار و 344میلیارد تومان رسید .سهامداران
حقیقی دیروز 266میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج
كردند .این میزان سهام را سهامداران حقوقی خریدند.
تراز خرید و فروش در بازار سهام
در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه ،قیمت سهام
398شركت كاهش و 181شركت افزایش یافت .قیمت سهام
19شركت هم تغییر نكرد.

3%
30%
67%

2739میلیاردتومان
دیــروز 6هــزار و 138میلیــارد تومــان اوراق بهــادار
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از این میزان 2هزار و
739میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق
بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

17314تومان
بهدنبال نزول قیمت دالر ،هر گرم طالی 18عیار هم
ن و310هزار
دیروز17هزار و314تومان افت كرد و به یكمیلیو 
تومان رســید .هر مثقال طال هم 75هزار تومان نزول كرد و
به قیمت 5میلیونو 675هزار تومان خرید و فروش شد.

نقلقول خبر
حمیدرضا پیروان
رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاك
سازمان تحقیقات كشاورزی :براساس
مجموعه شواهد و مشاهدات عینی در دهه
 ،70پدیده قاچاق خاك را تأیید میكنم اما
در سطح وسیع رخ نمیدهد ،زیرا حمل آن
دشوار است.

محمد كشتیآرای
نایبرئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:
از زمانی كه افزایش نرخ دالر پیشبینی شد،
تقاضا برای خرید سكه باال رفت و از روزهای
گذشته شاهد افزایش تقاضا در بازار سكه
هستیم.

حسین قربانزاده
رئیسكل سازمان خصوصیسازی :فروش
سهام دولت از شركت هلدینگ پتروشیمی
خلیجفارس با ارزش 350هزار میلیارد تومان
بهعنوان بزرگترین مزایده تاریخ بورس و
سازمان خصوصیسازی ،در جلسه هیأت
واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حمیدرضا صالحی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران :در
تهاتر كاالها چون ما نیاز به تبادل داریم ،هر كاالیی
با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم و از
طرفی چون كاالی صادراتی ما نفتخام ،فراورده
و یا محصول پتروشیمی است ،خریداران برای
معامله با ما تخفیف هم میخواهند.
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ايرانشهر

چهارشنبه  17آذر 1400
شماره 8382

آذربایجانغربی
طول مسیر

 315کیلومتر
در دست اجرا
53کیلومتر

17
در دست مطالعه

0

در دست مناقصه
24کیلومتر

8 8

بهرهبرداری شده
238کیلومتر

76

0%

کردستان
طول مسیر

 320کیلومتر

حمیده پازوکی
كریدور بزرگراهی غرب كشور ،مسیری
خبرنگار
ترانزیتی است كه از شمال غرب ایران و
مرز بازرگان در آذربایجانغربی آغاز میشود و تا بندرامام خمینی(ره) در
ساحل جنوب غرب كشور و استان خوزستان ادامه مییابد .این كریدور از 5
استان آذربایجان غربی ،كردستان ،كرمانشاه ،لرستان و خوزستان میگذرد
و یكی از مسیرهای مهم در توســعه صادرات و دسترسی ترانزیتی كشور
محسوب میشود كه میتواند دسترسی به بازار كشورهای حاشیه دریای
خزر ،تركیه و آبهای آزاد جنوب ایران را فراهم كند .بزرگراهی كه تكمیل

آن ،دستاورد بزرگی برای كشور محسوب میشود و البته همه استانهای در
مسیر نیز از مزایای آن بهرهمند شده و توسعه خواهند یافت .از سوی دیگر،
اجرای این طرح موجب اصالح هندســه مسیرهای غرب كشور میشود و
زمان سفر را در این بخش از كشور كاهش میدهد .همین كوتاهشدن مسیر
به كاهش مصرف سوخت نیز منجر خواهد شد كه دستاورد كوچكی نیست.
از سوی دیگر وجود یك مسیر بزرگراهی ایمن در غرب كشور ،میزان سوانح
جادهای منجر به جرح و فوت را نیز كاهش خواهد داد و این ایمنی خود مشوق
سفرهای تجاری بیشتری خواهد بود.

در دست مناقصه
 40کیلومتر

35

12

در دست مطالعه
 26کیلومتر

بهرهبرداری شده
 141کیلومتر

8

45

فیلم مرتبط با
گزارش را با اسکن
این کد ببینید

مرز بازرگان

در دست اجرا
 113کیلومتر

ترانزیت مستقیم از بازرگان تا بندر امام

(ره)

کردستان
لرستان

کرمانشاه
طول مسیر

 103کیلومتر
در دست اجرا

 26کیلومتر

26

در دست مناقصه

 18کیلومتر

آذربایجانغربی

17

در دست مطالعه

بهرهبرداری شده

0%

57

 59کیلومتر

0

کرمانشاه

لرستان
طول مسیر

 114کیلومتر
در دست اجرا

 44کیلومتر

در دست مناقصه

 14کیلومتر

38

بندر امام خمینی(ره)

12

در دست مطالعه

0

خوزستان

بهرهبرداری شده
 56کیلومتر

جمعکل

50

0%

طول مسیر

 900کیلومتر

خوزستان
طول مسیر

 48کیلومتر

در دست اجرا
 23کیلومتر

0

56

0%

در دست مطالعه
 13کیلومتر

22

22

عکس خبر

29

11

در دست مطالعه

بهرهبرداری شده

4

57

259کیلومتر

در دست مناقصه

بهرهبرداری شده
 12کیلومتر

در دست اجرا

در دست مناقصه

مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور

1482کیلومتر است که 900کیلومتر آن از سوی دولت

به مجری طرح ابالغ شده است.

39کیلومتر

96کیلومتر

506کیلومتر

تحولجادهای در غربکشور
پروژهای به بزرگــی کریدور بزرگراهی
گپ
غرب کشــور که در 5اســتان در حال
ســاخت اســت ،قطعا چالشهایی به
بزرگی ابعاد خودش نیــز دارد .اما اهمیت آن به عنوان
یکی از بزرگترین پروژههای راه و اقتصاد کشور موجب
میشود که ساخت آن باوجود همه مشکالت ،ادامه یابد.
یک مسیر ترانزیتی
مجری پروژه بزرگراهی غرب کشور درباره این پروژه به
همشهری میگوید :کریدور بزرگراهی غرب کشور در
سال  1395توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
ابالغ شد که اکنون در حال ســاخت است .پیش از آن
سازمان مدیریت و برنامهریزی طرح 10کریدور را بررسی
کرده بود اما از میان آنها فقط کریــدور غرب و جنوب
برای ساخت تایید شــد .غالمرضا خرمی با بیان اینکه
این کریدور اهمیت بسیاری برای غرب و کل
کشور دارد ،میافزاید 90:درصد ترانزیت
کشور از طریق جادهها انجام میشود
و این مسیر دسترسی کشور را به
مسیرهای ترانزیتی همسایههای
شمالی ایران و آبهای آزاد جنوب
کشور میسر میکند .وی درباره
این مســیر توضیح میدهد :این
کریدور از مرز بازرگان آغاز شــده و تا
یکند که
بندرامام خمینی(ره) ادامه پیدا م 
کل مسیر آن  1482کیلومتر است .از این میزان 900
کیلومتر برای ســاخت ابالغ شده اســت که 65درصد
کل پروژه را تشــکیل میدهد و هنوز ســاخت بعضی
قسمتهای آن باقی مانده است .مجری پروژه بزرگراهی
غرب کشــور با بیان اینکه بعضی بخشهای این مسیر
مانند مسیر خرمآباد تا پل زال از قبل آزادراه بود و از پیش
ساخته شــده بود ،میگوید :در حال حاضر از کل این
مسیر 506کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و زیر ترافیک
رفته اســت 259 .کیلومتر هم در دست ساخت است و
582کیلومتر آن هنوز برای ســاخت ابالغ نشده است.
 135کیلومتر هم هنوز در دست مطالعه است و پس از
آن به مناقصه گذاشته خواهد شد.
چالشهای یک پروژه بزرگ
خرمی با بیان اینکه این مسیر از 5استان با مسائل مختلف
و مختص به خود میگذرد ،میگوید :یکی از مهمترین

98درصد شهرداران معرفی شدند

كرمانشاه و زنجان همچنان بدون شهردار
سیده زهرا عباسی

 4ماه از آغاز بهكار شــهرداران منتخب
شهری
شوراهای ششم میگذرد ،اما هنوز 2مركز
اســتان یعنی كرمانشــاه و زنجان بدون
شهردار هستند و بسیاری از شهرهای دیگر هم تكلیف
روشنی ندارند.

پاییز در پیادهراه بوعلی همدان
با نزدیکشدن به پایان فصل پاییز برگهای پاییزی در پیادهراه بوعلی همدان
جمعآوری شده است تا مردم هنگام قدمزدن در این معابر ،حال و هوای پاییز را
بیشتر احساس کنند .عکس :مهر

معرفی شهردار زنجان ،هفته جاری
در زنجان هم مانند كرمانشاه با گذشــت 4ماه از آغاز بهكار
شوراها هنوز تكلیف شهرداری روشــن نیست .در این شهر
برخالف كرمانشــاه تحلیف خیلی زود و در 14مرداد برگزار

ایالم و کریدور بزرگراهی غرب کشور
ایالم یکی از استانهای غربی اســت که در مسیر این
کریدور بزرگراهی قرار ندارد ،خرمی درباره این موضوع
توضیح میدهد :البته ایالم روی یک کریدور بزرگراهی
دیگر قرار دارد و نبــودن آن در کریدور غرب به همین
دلیل است .اینکه مسیر کریدور بزرگراهی به جای ایالم
از لرستان میگذرد هم یک نکته مثبت است و مزایای
خاص خود را دارد .مسیر ایالم هم میتواند بعدا به این
کریدور اضافه شــود و در صورت نیاز به چنین اتصالی
مانعی وجود ندارد .وی میافزاید :در مجموع امیدوارم
ســازمان مدیریت و برنامهریزی برای این طرح اهمیت
ویژهای قائل شود ،زیرا گرچه بودجه این طرح پرداخت
میشود اما میزان بودجهها برای پروژه بزرگی که در 5
استان در حال اجراست ،کم است .اگر بودجه به اندازه
کافی اختصاص یابد پروژه تا 3سال آینده پایان خواهد
یافت و میتواند به بهرهبرداری برسد.

عدد خبر

۲۲۰روستا
بیش از ۹۰درصــد آبهــای زیرزمینی اســتان یزد از
كوهســتانهای شــیركوه در شهرســتان تفــت اســت اما به
گزارش ایرنا ،شدت یافتن بحران كمآبی شرایط را بهگونهای
رقم زده اســت كه آب آشــامیدنی حدود ۲۲۰روستای تفت
با تانكــر تأمین میشــود و شــبكه آب برخــی از روســتاهای
این شهرســتان نیــز فقط بــرای یــك یــا ۲ســاعت در روز آب
آشامیدنی و بهداشتی را تامین میكند.

خبرنگار

كرمانشاه در انتظار استاندار
شورای شهر كرمانشــاه در این دوره با چالش های متفاوتی
روبهرو شد .بهدلیل معارفه نشدن 2عضو علیالبدل شورای
11نفره كرمانشاه ،جلسه هیأترئیسه این شورا برگزار نشده
بود و شورا عمال رئیس نداشت20 .مهر باالخره بعد از گذشت
2ماه ،شورای شهر كرمانشاه پس از 2ماه بالتكلیفی از 27مهر
كار خود را شروع كرد ،هیأترئیسه تشكیل جلسه داد و رسول
آزادی هم بهعنوان رئیس شورا معرفی شد.
پوریا فخری ،عضو شورای شــهر كرمانشاه با بیان اینكه بعد
از فراخوان عمومی شورای شــهر39 ،نفر برای تصدی پست
شهرداری رزومه خود را ارسال كردهاند ،به همشهری گفت:
طی 2هفته13 ،جلسه فوقالعاده برگزار شد تا برنامه این افراد
بررسی شود و باالخره قرار بود در هفته سوم آبان گزینه نهایی
شهرداری كرمانشاه معرفی شود.
حاال اما عضو دیگر شورای شهر كرمانشاه توضیح میدهد كه
اعضا برای انتخاب شــهردار به نتیجه رسیدهاند ،اما پیش از
این در انتظار معرفی استاندار جدید یا ابقای استاندار پیشین
هستند .سید احســان احســانی ،در اینباره به همشهری
میگوید :ما منتظر هستیم تا مدیریت ارشد استان به شرایط
پایدار برسد و بعد ،شــهردار را با هماهنگی استاندار انتخاب
كنیم.
وی با اظهار امیــدواری از اینكه تكلیف اســتانداری و بعد
شهرداری تا هفته آینده روشن شــود ،میافزاید :شهرداری
كرمانشاه هماكنون با سرپرســت اداره میشود و به همین
دلیل مشكلی در مدیریت شهری نداریم.
بهگفته احســانی ،سرپرست شــهرداری براســاس قانون
اختیار كامل دارد و با توجه به اینكه شوراها تصمیمگیرنده
و تصمیمساز و شهردار مجری اســت ،مشكلی در مدیریت
امــور شــهری كرمانشــاه و برنامهریزیهــای این شــهر
وجود ندارد.
این عضو شورای شهر كرمانشــاه همچنین درباره وضعیت
2عضو شورا كه پیش از این عضویتشــان تأیید نشده بود
توضیح میدهد :این دو فرد فعال با رأی موقت در جلســات
شورا حضور دارند و منتظر رأی قطعی هستند.

مسائلی که ما در طی ساخت این کریدور با آن مواجهیم
موضوع آزادســازی زمین است .در مســیر ساخت این
بزرگراه زمینهای کشاورزی ،منازل مسکونی و باغهای
بسیاری وجود دارد که باید تملک شود و برای این کار به
هزینه هنگفتی نیاز است .مردم هم حق دارند بخواهند
امالکشان به قیمت روز فروخته شود و بابت آن پول نقد
دریافت کنند .گاه دولت به جای پول اوراقی با سررسید
سال  1403ارائه میکند که ممکن است پیمانکاران این
اوراق را به جای بودجه مورد نیاز خود بپذیرند اما مردم
پول نقد میخواهند زیرا باید بتواننــد این امالک را در
جای دیگری خریداری کنند .مجری ســاخت کریدور
بزرگراهی غرب کشور درباره دیگر مشکالت ساخت این
ت دیگری هم وجود دارد
مسیر اظهار میکند :مشــکال 
که روند ســاخت این کریدور را کند میکند و هزینهها
را نیز افزایش میدهــد ،به عنوان مثــال تیرهای برق،
لولهکشیهای آب ،گاز ،پتروشیمی ،خطوط فیبر نوری و
مخابراتی که در مسیر ساخت کریدور بزرگراهی
غرب کشور وجود دارد باید جابهجا شده و
در جای دیگری ایجاد شوند .از سوی
دیگر در استانی مانند کردستان که
کوهستانی است و زمینمسطح در
آن کم است ،هم مشکل آزادسازی
وجود دارد و هم بحثهای محیط
زیســتی مطرح اســت که موجب
میشود کار ساخت پروژه دشوار شود.

۳۸واحد

معــاون امــور دهیار یهــای ســازمان
شهرداریها و دهیاریهای كشور85 :درصد
احكامــی كه بایــد از ســوی وزیر كشــور برای
انتخاب شهرداران صادر شــود ،صادر شده
و بقیه احــكام در فرایند اســتعالم و بررســی
هستند
عضــو شــورای شــهر كرمانشــاه :منتظــر
هستیم تا مدیریت ارشد اســتان به شرایط
پایدار برســد و بعد ،شــهردار را با هماهنگی
استاندار انتخاب كنیم

شد و در واقع شورای شهر زنجان بهطور رسمی كار خود را از
این زمان آغاز كرد.
رئیس شــورای شــهر زنجان در این بــاره میگوید :تالش
میكنیم شــهردار زنجان با رأی باالی اعضای شورای شهر
انتخاب شود .منصور مرادلو با اشاره به اتفاقاتی كه طی چند
ماه گذشته افتاده  ،میافزاید :تالش اعضا بر این است كه كارها
با توافق ،همدلی و اتحاد پیش رفته و انتخاب شــهردار نیز با
تعداد رأی باالی آنها باشد.
رئیس شورای شــهر زنجان با تأكید بر اینكه شهردار زنجان
طی هفته جاری انتخاب میشود ،اظهار میكند :یك حالت
این است كه شهردار زنجان از بین گزینههای باقیمانده قبلی
انتخاب شود ،اما نفرات دیگری نیز مطرح میشوند كه ممكن
است به آن مسیر هم برویم و این موضوع در جلسه مشخص
خواهد شد.
انتخاب شهرداران باقیمانده ،بهسرعت
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای
كشــور هم با بیان اینكه حدود 98درصد شهرداران توسط
شوراهای اسالمی شــهرها معرفی شــدهاند به همشهری
میگوید :حدود 85درصد احكامی كه باید از سوی وزیر كشور

صادر شود ،صادر شده است و بقیه احكام در فرایند استعالم
و بررسی هستند .تعدادی از شــوراها نیز بر مصوبه انتخاب
شــهردار اصرار دارند كه مراتب در هیأتهای حل اختالف
و رسیدگی به شكایات شــوراهای اسالمی استانها در حال
رسیدگی است.
مهدی جمالینژاد با بیان اینكه كرمانشاه هنوز شهردار معرفی
نكرده است ،میافزاید :صالحیت شهردار منتخب 4شهر نیز
احراز نشده است و تعداد 2شــهر نیز در فرایند صدور حكم
شهردار جدید هستند .همچنین شهردار پیشنهادی زنجان
انصراف داده و شورای این شهر در حال انجام فرایند انتخاب
مجدد شهردار است.
بهگفته وی ،درباره انتخاب شهرداران براساس قانون شوراها
در تبصره ماده 83در زمان بین پایان خدمت شهردار قبلی تا
انتخاب فرد جدید 3ماه فرصت برای انتخاب شهردار به شورا
داده شده اســت و همچنین طبق آییننامه شوراها یكماه
فرصت دارند به انتخاب شهردار اقدام كنند.
جمالینژاد با بیان اینكه با توجه به صراحت قانون تقریبا همه
شوراهای اسالمی سراسر كشور شــهرداران خود را انتخاب
كردهاند و این موضوع با صدور حكم شهرداران متفاوت است،
توضیح میدهد :در صدور احكام شــهرداران شاخصهای
متعدد و گوناگون مورد توجه اســت و براساس ضوابط رفتار
میشــود .به همین دلیل با توجه به اصالح آییننامه شرایط
احراز تصدی سمت شهردار در ســال 97و پیشبینی دفتر
امور شوراهای اسالمی شهر و روستاهای وزارتخانه ،انتخاب
شــهردار در فرصت قانونی انجام و تعداد باقــی مانده هم با
سرعت در حال انجام است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای
كشــور با تأكید بر اینكه اختالف خاص و حادی در انتخاب
شهرداران مشاهده نشــده اســت ،تصریح میكند:تفاوت
ســایق و دیدگاههای افراد كه در كسوت شــوراها فعالیت
دارند امری طبیعی است و موجب اعتالی سطح شوراها در
كشور خواهد بود.

مدیرعامــل شــركت شــهركهای صنعتــی ســمنان
گفت۳۸ :واحد صنعتی و تولیدی راكد صنعتی مســتقر در
شهركها و نواحی صنعتی این استان احیا و به مدار تولید
بازگشــته اســت .به گزارش ایســنا ،حســن آلبویــه افزود:
رســته فعالیت واحدهای احیا شــده شــیمیایی ،ســلولزی،
فلزی ،كانیهای غیرفلزی ،قطعات خودرو و غیره است.

2آبشخور
مدیركل حفاظــت محیطزیســت ایالم گفــت :رئیس
شــعبه ۱۰۱دادگاه كیفــری ۲آبدانان در حكمــی جالب متخلف
شكار غیرمجاز را به ســاخت ۲مورد آبشخور برای حیاتوحش
و پاكســازی ماهانه مناطق حفاظتشــده از زباله بهمدت یك
ســال محكوم كرد .به گزارش فارس ،غالمرضــا ابدالی افزود:
شكارچی متخلف با موضوع شكار غیرمجاز یك بزمجه و انتشار
تصویر این تخلف در فضای مجازی محكوم شده بود.

۳۰سال

دشت حسنآباد شیان در كرمانشاه از دشتهای
ممنوعه بحرانی اســتان اســت .بــه گزارش تســنیم ،طرح
ســازگاری با كمآبــی قرار اســت تــا ســال1405اجرا شــود و
در دشــت حســنآباد شــیان بــا اجــرای ایــن پروژههــا طــی
4ســال آینده به تعادل میرســیم ،اما برای جبــران اضافه
برداشتهای گذشته ۳۰سال زمان نیاز دارد.

۳۲۳درصد
مدیركل گمركات گلســتان از رشــد ۳۲۳درصــدی درآمد
گمركات استان در 8ماه امسال خبرداد و گفت :صادرات گلستان
طی این مدت ۶۳درصد افزایش یافته است .سیدابراهیم حسینی
به مهــر اعالم كــرد :در 8ماه ابتــدای ســال بیــش از ۲۶۳میلیون و
۸۲۴هزار كیلوگرم كاال از گمركات گلستان صادر شده كه ارزش
آن بیش از ۱۱۰میلیون و ۵۷۸هزار و  ۸۲۷دالر بوده است.

زيستبوم
چهره روز
برق بخواهيم بايد مازوت بسوزانيم
مازوت سوزي در ايران همچنان
يك چالش محيطزيستي است.
علي ســاجقه ،رئيس ســازمان
حفاظت محيطزيست كه پيشتر
اعالم كــرده بود اين ســازمان با
قــدرت در برابر مازوت ســوزي
ايســتادگي ميكند حاال در يك
تغيير موضع اظهارات ديگري مطرح كــرده و به همين دليل نيز در
ستون چهره روز صفحه زيستبوم جاي گرفته است .رئيس سازمان
حفاظت محيطزيست كه ديروز به مناسبت روز دانشجو در پرديس
كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران حضور يافته بود گفته است:
در برخي مواقع ناگزير به مصرف مازوت براي تأمين برق هســتيم و
مردم هم رضايت دارند درصدي آلودگي تحمل كنند اما برقشــان
قطع نشود .علي سالجقه در ادامه اين سخنان تالش كرد تا اندكي از
اين اظهارات خود در مورد مازوتسوزي فاصله بگيرد .او گفته است:
اين امر البته نبايد بهانهاي بهدست نهادها و دستگاههاي متولي دهد
تا از قانون فرار كنند و وظيفه خود را انجام ندهند .سالجقه همچنين
خبر داده است كه اين سازمان قصد دارد سولفورزدايي از مازوت را با
استانداردهاي روز انجام دهد و در غيراينصورت مجوز مازوتسوزي
صادر نخواهد كرد .بهگفته او ،به جز مواردي كه شورايعالي امنيت
ملي درباره آن تصميمگيــري ميكند ،اجازه مصــرف مازوتي كه
سولفورزدايي نشده باشد به نيروگاهها داده نخواهد شد.

زهرا رفيعي

خبرنگار

آبگيرهاي استان تهران ميزبان چنگر،
محيط
زيست اگرت ،حواصيل ،آنقوت ،انواع كاكايي،
خوتكا ،اردك سرسبز ،اردك سرحنايي
و شكارچياني مانند عقاب تاالبي و سارگپه شده است.
البهالي نيزارهاي اطراف تهــران ،مهاجران آبزي و
كنارآبزي خستگي در ميكنند تا اگر غذا تمام شد و
امنيت كم ،راهي عرضهاي جنوبيتر شوند .مهمانان
تهران به دليل سرماي شمال اروپا و روسيه هرساله از
كريدور تهران عبور ميكنند و به تاالبهاي جنوب
كشور و خط ساحلي خليجفارس ميروند.
در آسمان ،پرندگان شــكاري دور دسته كاكاييها
چرخ ميزنند و هرازگاهي با شيرجه زدن بين دسته
پرندگان شانسشان را براي شكار امتحان ميكنند.
دســته پرندگان ،بهصورت گروهي از روي آب بلند
ميشوند و سروصدايشان محيط را پر ميكند.
اوايل ديماه كه فصل سرشــماري پرندگان مهاجر
اســت ،تعداد زيادي از اين پرندگان را ميتوانيد در
آببندانها و درياچههاي پشــت ســدهاي تهران
ببينيد .در برخي از آبگيرها تا 140گونه مختلف پرنده
ميتوان يافت؛ به همين دليل ديماه بهترين فرصت
براي پرندهنگرهاست.
محمد كرمــي ،رئيــس اداره حفاظــت و مديريت
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فرود در عشقآباد

فیلم مرتبط با
گزارش را با اسکن
این کد ببینید

بند عشقآباد در شهرری رسیدند
پرندگان مهاجر در عبور از كريدور شمال به جنوب به آب 
حياتوحش ،تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيك اســتان
تهران در گفتوگو با همشــهري ميگويد :در همه
جاي دنيا فصل سرشماري پرندگان مهاجر همزمان
با تاريــخ 10دي تا 10بهمــن اســت .در روزهاي
گذشــته ،پايش و رصد بيماري آنفلوآنزاي پرندگان
در آبگيرهاي جنــوب تهران صورت گرفته اســت.
اين پرنــدگان از درياچه چيتگر تهــران تا قنبرآباد
ورامين فرود ميآيند و بهصــورت موقت يا دائمي تا
ارديبهشت سال بعد ميمانند .در شرايط مساعدي
كه هوا چندان سرد نشود و امنيت و غذا فراهم باشد،
ممكن است اين پرندگان تمام ماههاي پيشرو را در
اين منطقه بمانند.
آنچنان كه ســازمان هواشناســي پيشبيني كرده
است ،امســال زمســتان معتدلي در راه داريم و اگر
آب براي پرندگان كنارآبزي يخ نزند ،زيستگاههاي
آبي اطراف تهران هم ميتواند مكان مناســبي براي
پرندهنگري باشد.
يكي از مكانهاي پرندهنگــري در تهران ،آببندان

عشــقآباد اســت .اين آبگيــر مصنوعي در ســال
1354براي بهرهبرداري از آبهــاي منتهي به اين
منطقه (آبهاي ســطحي كانالهاي شــمالغربي
قرچك ورامين و جنوبشــرقي شهرري) و پرورش
ماهي ساخته شده اســت .اين آببندان ،دستساز
و فصلي اســت و بهدليــل همجواري با روســتايي
به نام عشــقآباد ،به همين نام شــناخته ميشود.
زمســتانها پرندههاي مهاجر از مرزهاي شمالي به
عرضهاي جنوبي مهاجــرت ميكنند و درصورت
پرآببودن ايــن آببندان بهطور دائمــي يا موقت
در آن زمستانگذراني ميكنند .ســالي 2بار از اين
آببندان ماهي برداشت ميشــود و همزمان با آن،
آب حوضچهها خالي ميشود.اين روزها هم بهدليل
برداشت ماهي درياچه اصلي آن خالي از آب است.
زمينهاي عشــقآباد موقوفه اســت و مستأجر آن
ضمن پرورش ماهــي در حوضچههاي اطرافش ،به
اين آببند ،نگاهي تاالبي دارد .البته با وجود حضور
پرندگان مهاجــر در اين آببند ،ايــن منطقه جزو

مستثنيات بوده و تحت پوشــش سازمان حفاظت
محيطزيست نيســت ،ولي براي رصد بيماريهاي
حياتوحش سازمان حفاظت محيطزيست به آنجا
تردد دارد .مساحت كل اين آببند 185هكتار (شامل
درياچه و حوضچهها و زمينهاي اطراف) اســت كه
110هكتار اين اراضي قابليت آبگيري دارد.
آببند عشقآباد در 25كيلومتري مركز شهرستان
ري در منطقه قلعه نو و در مجاورت روستاي عشقآباد
قرار دارد .اين آببند مربع شكل است و طول آن در
حدود 700متر اســت .ارتفاع اين آببند از ســطح
دريا 960متر و پوشش گياهي حاشيه آن ني است.
دسترسي به آببند عشقآباد از طريق تهران بدين
گونه اســت كه ابتدا بايد وارد كمربندي شهرري و
جاده ورامين شــويد .بعد از فيروزآباد خروجي تپه
ميل حدود 10كيلومتر را ســپري كنيد2 .كيلومتر
پس از شــهرك صنعتي عشــقآباد و دامداريهاي
انتهاي روستا در انتهاي جادهاي خاكي به زيستگاهي
دستساز ميرسيد.
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علي الويــري ،بهرهبردار اين آببند به همشــهري
ميگويد :از ابتداي ديماه خروجي آب را ميبنديم
تا آب قناتها و زهكش كشــاورزي مزارع شهرري
به اينجا ســرريز و نگهداري شــود .تــا زمان بعدي
بهرهبــرداري از ماهي ،پرندگان بيشــتري وارد اين
محدوده ميشــوند .در اين فاصله اجازه شــكار به
هيچكسي را نميدهيم و فقط كساني كه در سايت
مربوطه براي پرندهنگري ثبتنام كرده باشند ،اجازه
حضور دارنــد؛ يعني ورود براي عموم آزاد نيســت.
هزينهاي هم كه بــراي ورودي پرندهنگران دريافت
ميشود ،صرف خريد غذا براي پرندگان ميشود.
غذادهي دستي به حياتوحش بهگفته محمد كرمي،
متخصص مديريت محيطزيست امري تأييد نشده
اســت و صرفا در مورد پرندگان مواردي مجاز است
كه كنارههاي زيستگاههاي آبي در زمستان سخت،
يخ زده باشــد .اين كار هم به صالحديد متخصصان
ســازمان حفاظت محيطزيســت صورت ميگيرد.
امســال هم كه پيشبينيها نشان ميدهد زمستان
معتدلي در پيش داريم.
او در مورد گونههايي كه در آبگيرهاي اطراف تهران
ميتوان ديد ،ميگويد :خوتكا ،انــواع كاكايي ،انواع
حواصيل ،اگرت بزرگ و كوچــك ،آنقوت ،چنگر و
اردك سرحنايي عمده گونههايي است كه در تهران
قابل مشاهده است .در برخي از سالها در آبگيرهاي
قنبرآباد فالمينگو هم مشاهده شده است.

عدد خبر

۲۳۰
مهری اثنی عشری ،مدیر طرح حفاظت از تاالبهای
ســازمان حفاظت محیطزیســت گفت :میانگین بارش در
ایران ۲۳۰میلیمتر است و تنوع اقلیمی و بارش زیادی كه در
برخی حوضههای آبی دیده میشود ،این تصور غلط را به ما
میدهد كه وضعیت تاالب هاخوب است اما اینطور نیست.

درپــی آغــاز مــوج جدیــد مازوتســوزی در نیــروگاه
شــازند ،شــاخص د یاكســیدگوگرد در ایســتگا ههای
ســنجش آلودگی اراك ،به عدد  ۲۵۸رســید .طبق تعاریف
محیطزیستی ،این رقم گویای وضعیت خطرناك پیشرفته
است.

عكس :همشهري /امیر رستمي
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ساختمان مركز
درمانی و بیمارستان
پرخطرمتعدد

زهرا کریمی

تهران3500ساختمان پرخطر
گزارش دارد؛ همانهايــي كه هر آن
امــكان دارد آتش كوچكي به
جانشان بيفتد و حادث ه بزرگي را رقم بزنند .در
بينشان هم تعدادي هســتند كه درون آنها
يكپالســكوي پرخطر نهفته است؛ بناهاي
بزرگي كه يا سيستم ايمني و اطفاي حريق
ندارند يا نقشههاي سازهاي و تاسيساتيشان
در دســترس نيســت يا از نظر سيمكشي و
تجهيزات بسيار فرسوده بهحساب ميآيند.
جالب است كه بيش از 250بناي بلندمرتبه
تهران هم اساســا پايانكار ندارند و به نوعي
خطرناك هستند .اما سؤال اينجاست كه آيا
ايمنسازي ساختمان كار سخت و پيچيدهاي
اســت؟ در پاســخ بايد گفت براي بناهاي
مسكوني با طبقات كم ،به هيچ عنوان ،اما براي
بناهاي تجاري مثل پاساژها و ساختمانهاي
بلنــد قضيه كمي متفــاوت بــوده و نياز به
ارتقايايمنيشهربامشاركتهايهمگاني
همكاري همه مالكان و ساكنان دارد.
در اين بين ،براي آنكه ســاختمانهاي شهر مهــدي داوري ،مديرعامــل ســازمان
ايمن شــوند تاكنون طرحهاي مختلفي در آتشنشاني شهرداري تهران درباره شناسايي
سازمان آتشنشاني به اجرا درآمده كه آخرين ساختمانهاي پرخطر شهر و اقدامات الزم در
آنها ،طرح «پالك ايمن» است .با اينكه بيش اينباره به همشهري گفت« :از حدود 3هزار
ساختمان پرخطر موجود
از 2مــاه از اجــراي
در شهر129 ،ساختمان
اين طرح در ســازمان
آماري از سامانه پالك ايمن
آتشنشــاني تهــران 1229فقره پرونده براي خوداظهاري بــه مطالعه ،بررســي
ميگذرد ،شهروندان 50فقره پرونده براي بازديد ثبت شده و نظارتهــاي جــدي

129

در بهرهگيري از سيستمهاي برقي ،گرمايشي
و سرمايشي ،وسايل آشــپزخانه و همچنين
روشهاي صحيــح رويارويي بــا مخاطرات
آتشســوزي را ميآموزند ».او در ادامه براي
بيشتر شدن احساس ايمني در شهر به افزايش
ايستگاههاي آتشنشاني تا آخر سال اشاره كرد
و خبر داد« :اكنون 133ايستگاه آتشنشاني
در پايتخت فعال اســت و زمان پاسخگويي
ايستگاههاي آتشنشــاني تا محل حادثه به
حدود 6دقيقه رســيده اســت كه نزديك به
استانداردهاي جهاني شدهايم .براي تابآوري
شهر در مقابل خطرات ،اين تعداد تا پايان سال
به 136ايستگاه خواهد رسيد و تا 3سال آينده
با مكانيابيهايي كه در حال انجام اســت به
145ايستگاه خواهد رسيد».

چنانچه سازنده و مالك الزامات را اجرا نكرده
باشد ،تأييديه الزم ســازمان آتشنشاني را
دريافت نميكند .رئيس سازمان آتشنشاني
تهران درباره ساختمانهاي قديميتر نيز بر
نظارت مداوم و در فواصل زماني كوتاه اشاره
كرد و گفت« :ساختمانهاي عمومي اعم از
دولتي و غيردولتي ،ملزم به رعايت مقررات
هستند و چنانچه قوانين مورد بيتوجهي واقع
شود ،اخطار را به دستگاههاي مربوطه ابالغ
ميكنيم كه سريعتر ايمني الزم را ايجاد كنند،
اما در اين خصوص خألهــاي قانوني وجود
دارد ».بهگفته داوري ،وجــود اين خألهاي
قانوني اثربخشي الزم را از نظارتهاي سازمان
سلب كرده و حوادث تلخي همچون پالسكو
و كلينيك ســينا اطهر را در پايتخت باعث
شده است.

از 2ســال پيش براي ايمني ساختمانهاي
نوســاز ،ضوابط دقيقي تعريف شده است؛ بر
همين اساس نظارت ســازمان آتشنشاني و
خدمات ايمني تهران بــر اجراي صحيح اين
ضوابط بهصورت جدي در حال انجام است و

ضرورت تدوين قانون جديد

خألهاي قانوني حادثهساز است

قوانين مورد استناد شــهرداري براي تهران
كنوني ،چنديــن دهه قبل تدوين شــده و
تطابقي با شرايط تهران كنوني ندارد .بسياري
از زيرساختها ،كاربريهاي امالك و مصالح

مورد اشــاره در اين قوانين براي زمان حال
جوابگو نيست .اين قوانين بدون بازنگريهاي
كارشناســانه نميتواند پاســخگوي تهران
امروز و ديگر كالنشــهرها باشد .مديرعامل
سازمان آتشنشاني شهرداري تهران با اشاره
به ضرورت بازنگري در اين قوانين ،اضافه كرد:
«مجلس شوراي اسالمي براي وضع قوانين
جديد در راستاي ارتقاي ايمني در كالنشهرها
بايد اقدام و دولت دستگاهها را به رعايت قوانين
ملزم كند؛ چراكه ايــن نتيجهاي جز افزايش
ايمني براي كارمندان و ساختمانها به همراه
نخواهد داشــت ».داوري با تأكيد بر تالش
ســازمان آتشنشــاني براي حفظ و ارتقاي
آمادگي نيروها و بهروزرساني تجهيزات ،افزود:
براي رسيدن به شهر ايمن ،اينها كافي نيست
و بايد يك مشــاركت عمومي در بخشهاي
حاكميتي و دولتي داشته باشــيم تا شاهد
حوادث تلخ و سخت نباشيم .براي تحقق اين
امر قانون جامع نياز است تا تمام دستگاههاي
دولتي ،عمومي و خصوصــي و همچنين از
آنسو شهروندان با تكليفشان براي همكاري
و تعامل آشنا باشند».

پايــان آذرمــاه درهــاي
زينب زينالزاده
خبرنگار
ساختمان پالسكو در چهارراه
استانبول بازگشايي ميشود.به گزارش همشهري ،برند
پوشاك ايران ســال 95آتش گرفت و دقايقي بعد در اوج
ناباوري ساختماني با قدمت 54ساله فروريخت و به تلي از
خاك تبديل شد .حادثه ناگواري كه قابل پيشگيري بود؛
اگر كسبه و هيأت مديره به اخطارهاي سازمان آتشنشاني
توجه ميكردند .بهگفته مجري پروژه ،ساختمان جديد
پالسكو در 20طبقه ســاخته و تمام موارد ايمني در آن
لحاظ شده است .مهدي مقيمي با بيان اينكه مغازهها با
استانداردهاي الزم ساخته شدهاند ،گفت« :بهره گرفتن
از طراحي پيشــرفته در قســمت نما ،معماري داخلي،
تاسيسات برقي و مكانيكي ،استفاده از سيستمهاي جديد
اعالم و اطفای حريق ،مديريت و كنترل دود با به كارگيري
فنها ،اســتفاده از پردههاي ضدحريق ،ساخت راهرو و
اتاقهاي امن ،ايجاد دسترســيهاي اضطراري به نماي
ساختمان با قابليت باز و بسته شدن دربهاي خروج در
نما ،نصب تجهيزات پيشرفته تاسيساتي در موتورخانه و
استفاده از سازه هلي پد ،پالســكو را به يكي از امنترين
ساختمانهاي پايتخت تبديل كرده است».
مشخصات پالسكوی جديد
346
باب مغازه

2500مترمربع
مساحت

 ۵طبقه
زير زمين

4000تن
سازه فلزی

1۵طبقه
روی زمين

16دستگاه
پله برقی
 ۵دستگاه
آسانسور

ي ساختمانهاي ناايمن شهر
چالشها و داليل عدمايمنساز 

مكث

عدماعتماد
مالكان براي
ي اماكن
ايمنساز 

عدمآگاهي مردم
از ضرورت و اهميت
موضوع ايمني

ضعف قوانين الزامآور
خصوصا بند 14ماده55
قانون شهرداريها

هزينه ايمنسازي
ساختمان در سبد
هزينهاي خانوارها ديده
نشده است( .فرهنگ
عمومي ايمني مردم)

استفاده و بهرهبرداري از
يو
اماكن قبل از ايمنساز 
صدور تأييديه آتشنشاني

وجود قانون مالكيت و
سرقفلي(صاحبسرقفلي
اجازه تغيير در ملك را ندارد.
مالك نيز تمايلي به ايمنسازي
ملك ندارد).

عدمهمكاري و اجازه بازديد
متوليان امالك دولتي و بهخصوص
اماكن استراتژيك

عدماجازه ورود مالكان
به كارشناسان سازمان
آتشنشاني

قدرت نفوذ مالكان اماكن ناايمن در
دستگاههاي دولتي كه مانع اجراي
تمهيدات ايمني است.

عدمضوابط متناسب با قدمت و
شرايط ساختمانهاي موجود در
مقررات ملي ساختمان (هماكنون
در دست بررسي و نهايي كردن
جهت ابالغ است).

عکس :امیررستمی

آشنايي با سامانه پالك ايمن
سامانه پالك ايمن :اين سامانه بهمنظور آموزش و ارتقاي آگاهي شهروندان با
موضوعهاي ايمني در سازمان آتشنشــاني تهران راهاندازي شد .شهروندان
براي ارتقاي ضريب ايمني ســاختمان خود ،با مراجعه به سامانه پالك ايمن به
نشاني  https://pelak - 125.tehran.irو با تكميل بخش خوداظهاري ،از سازمان
آتشنشاني توصيهنامه ايمني دريافت ميكنند .چك ليستي از خطرات و نكات
ايمني در محيط در سايت قرار دارد و شهروندان با توجه به شرايط و شكل رعايت
ايمني در محل سكونتشان سؤالها را پاسخ خواهند داد .پس از دريافت پاسخها
در سايت ،كارشناسان سازمان آتشنشاني اين پاسخها را بررسي ميكنند و نكات
ايمني را متناسب با منزل شهروندان به آنها ارائه ميدهند؛ بهعنوان مثال به يك
شهروند گفته ميشود بهتر است ايمني لولههاي گاز منزل خود را چك كند يا
بخاري خانه را با فاصله از وسايل منزل قرار دهد.

افزايش ايستگاههاي آتشنشاني پايتخت

مديرعامل سازمان آتشنشــاني شهرداري
تهران در ادامه بــه طرحهاي مرتبط با پايش
ساختمانهاي ناايمن در سامانهها اشاره كرد
و گفت« :ســامانه طرح پالك ايمن ،مهرماه
امســال با هدف ارزيابي ساده شــهروندان از
محيط زندگيشان راهاندازي شد ،اما به دليل
ناآشنايي شهروندان با كاركردهاي اين سامانه
تاكنون استقبال چشمگيري از اين طرح نشده
است ».داوري در توضيح اضافه كرد« :در اين
طرح شهروندان با چگونگي برخورد با خطرات
پيرامون و نحوه صحيح اســتفاده از وسايل
پرخطر آشنا ميشوند و شيوههاي كاهش خطر

بازگشايي پالسكوي ايمن؛ آخر آذر ماه

عکس :حسن شیروانی

خبرنگار

هنوز اطالعي از كاركرد اين ســامانه و ساير
سامانههاي اين سازمان ندارند و به همين دليل
استقبال چنداني از طرح نشده است .براساس
آمارهايي كه از پايش ساختمانهاي پرخطر
در شهر صورت گرفته از ميان ساختمانهاي
پرخطر539 ،ســاختمان مربــوط به مراكز
درماني و بيمارستانهاي شهر است؛ البته اين
موضوع دغدغه مديران شهري و رئيسجمهور
نيز هست؛ تا جايي كه در ديدار هفته گذشته
عليرضا زاكاني ،شهردار تهران با رئيسجمهور،
سيدابراهيم رئيسي نيز به صيانت شهروندان
تهراني در مقابل خطرات ناشــي از گسلها و
ناايمن بودن برخي ساختمانها تأكيد و عنوان
كرد« :نظارت ساخت و سازهاي شهر تهران
بايد از طريق نظام مهندسي با دقت بيشتري
صورت گيرد تا شــاهد حادثههــاي تلخي
همچون ساختمان پالسكو در تهران نباشيم».
او همچنين اعالم آمادگي كرد كه دولت براي
رفع مشكالت مردم تهران ،همكاري حداكثري
با شهرداري تهران خواهد داشت.

ساختمان پرخطر
در پايتخت

ساختمان پرخطر
با دریافت
اخطارهای
متعدد

ایمنی در ساختمانهای شهر نیازمند بازنگری در قوانین است

نياز دارند539 .ســاختمان مركز درماني و
بيمارستانها در تهران جزو سازههاي پرخطر
طبقهبندي ميشوند كه برخي از آنها بيش از
10بار اخطار عدمايمنــي دريافت كردهاند».
داوري از مشــاركت و همكاري خوب وزارت
بهداشت با سازمان آتشنشاني خبر داد و تنها
دليل كندي روند اصالح موارد ناايمن را شيوع
كرونا و ازدحام در مراكز درماني عنوان كرد.
بهگفته او ،يكي از مهمترين داليل عدماهتمام
مالكان و ذينفعان ساختمانهاي پرخطر در
ايمنســازي و اجراي تمهيدات ايمني اين
است كه عزم راسخي در پيگيري و رفع معضل
ناايمنيها وجود ندارد؛ درصورتي كه ظرفيت
برخورد قانوني در بســياري از ســازمانها و
نهادها با مالكان مراكز تجمعي ،تجاري و انبار
كاالهاي ناايمن وجود دارد.

3500

فیلم
مرتبط با گزارش را
با اسکن این کد
ببینید.

كتاب
تازههاي نشر
شكسپير
شكســپير را با جايــگاه و مرتبه بلنــد ادبي او
ميشناسيم تا جايي كه برخي از منتقدان بر اين
باور هستند كه بهتر از او در نمايشنامهنويسي وجود
ندارد .برخي ديگر او را همطراز با فردوســي در شعر فارسي و هومر در
شعر التين ميدانند .در كنار آثار ،زندگي حرفهاي شكسپير نيز همواره
براي مخاطبانش جذابيت داشته اســت .كتاب «مقدمه كمبريج بر
شكسپير» نوشته اما اسميت ،عضو هيأت علمي و مدرس كالج هرتفورد
دانشگاه اســتندفورد ،يكي از اين آثار است .اسميت اين كتاب را سال
 ۲۰۰۷ميالدي نوشت .اين اثر در ادامه مجموعههاي مقدمه كمبريج بر
نامآوران ادبيات و انديشه است .كتابهايي كه با نثري روان به معرفي
آثار و انديشههاي نويسندگان و متفكراني بنام ميپردازد .اين كتاب
هم در واقع يك «مقدمه» است؛ نويسنده در توضيح ،آن را به واژهنامه
آكسفورد ارجاع داده و «عمل معرفي يا شناساندن شخصي» دانسته
است .از همين رو ميتوان مقدمه كمبريج بر شكسپير را ،راهنمايي براي
دانشجويان و پژوهشگران دانست ،هرچند كه نويسنده گوشه چشمي
هم به مخاطبان عام داشته است .در هر فصل از اين كتاب با محدودهاي از
آثار ويليام شكسپير روبهرو هستيم؛ بر همين اساس اين كتاب به7فصل
مبتني بر موضوع تقسيم شده است .نگاهي به فهرست كتاب ،تصويري
دقيقتر از ساختار آن بهدست ميدهد .عناوين اصلي اين فهرست شامل:
شخصيت ،اجرا ،متون ،زبان ،ساختار ،منابع و تاريخ است .در سراسر اين
فصول با رهيافتي انتقادي به نمايشنامههاي شكسپير پرداخته شده
است و نويسنده به فراخور موضوع آن ،آثاري را مورد كندوكاو قرارداده
است .در پايان هر فصل نيز بخشي با عنوان «پس از اين كجا؟» تعريف
شده است كه منابعي را براي پژوهش مســتقل خواننده فراهم آورده
است .انتشارات علمي و فرهنگي اين كتاب را با ترجمه هلن اوليایينيا
در  ۲۷۹صفحه به بهاي ۵۰هزارتومان منتشر كرده است.
ژاك دريدا
كتاب «مقدمه كمبريج بر ژاك دريدا» نوشــته
پروفســور لزلي هيل ،استاد دانشــگاه وارويك
انگلستان با ترجمه معصومه شاهگردي اخيرا ً از
سوي انتشــارات علميو فرهنگي منتشر شده
است .امروزه نوشتههاي خالقانه دريدا در زمينه
ادبيات و فلسفه بهشدت به هرگونه فهمي از آينده
ادبيات و نقد ادبي ارتباط پيدا ميكند .روش دريدا در نگارش پيچيده
و چالشبرانگيز است و اغلب نادرســت معرفي شده يا غلط فهميده
شده است .لزلي هيل در اين كتاب معرفي آسان فهمي از نوشتههاي
دريدا در زمينه ادبيات ارائه ميدهد كه به هيــچ دانش قبلي درباره
كارهاي قبلي دريدا نياز ندارد .وي ارتباط دريدا را با نظريه ادبي و نقد در
جزئيات بررسي كرده و برداشتهاي منسجمي از چند مقاله از بهترين
مقاالت شناخته شده دريدا ارائه ميدهد .اين كتاب ،به كساني كه براي
نخستين بار ســراغ كارهاي دريدا ميآيند كمك ميكند و جوانب
بيشتري را براي مطالع ه اين متفكر بسيار تأثيرگذار ارائه ميكند .اين
كتاب 255صفحهاي 42هزار تومان است.

نگاهي به جايزه نوبل ادبيات از آغاز تا امروز

نوبل؛ رؤياي نويسندگان جهان

دنياي ادبيات اين روزها نام عبدالرزاق گورنــا ،رماننويس تانزانيايي را در صدر دارد
علياهلل سليمي
كه تقريب ًا همه توجهها را بهسوي خود جلب كرده و از همين حاال مترجماني از سراسر
روزنامهنگار
جهان براي ترجمه آثار او دست بهكار شدهاند .عبدالرزاق گورنا روز گذشته  ۱۵آذر ،طي
مراسمي كه بهدليل تداوم شيوع كرونا در لندن برگزار ميشد ،مدال خود را بهعنوان برنده جايزه نوبل ادبيات دريافت
كرد و نام خود را به فهرست نسبت ًا بلندباالي برندگان اين جايزه ادبي مطرح در جهان اضافه كرد .شايد بيراه نباشد اگر
بگوييم ،همه نويسندگان جهان ،در هر كشوري ،روياي دريافت اين جايزه معتبر را دارند .به همين بهانه سرگذشت و
فراز و نشيبهاي اين جايزه جهاني پرآوازه را مرور كردهايم.
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۱۴ 12 16 118
شاعر و نویسنده
مطرح جهان تا
به حال برگزیده
جایزه ادبیات نوبل
شدهاند.

شاعر و نویسنده فرانسوی
تا به حال برگزیده جایزه
ادبیات نوبل شدهاند
كه بیشترین تعداد در
كشورهای جهان هستند.

آنتوان چخوف

بنيانگذار جايزه نوبل« ،آلفرد نوبل» شيميدان ،مهندس و
مخترع سوئدي بود كه در طول زندگي خود ثروت هنگفتي
آلفرد نوبل،
به دستآورد و بيشتر ثروت او از ۳۵۵اختراع او حاصل
بنيانگذار
شد كه ديناميت ،مشــهورترين آنهاست .او كه در
نوبل
سال  ۱۸۹۶در ۶۳ســالگي درگذشت ،در آخرين
وصيتاش نوشــته بود از ثروت او براي اعطاي
جوايز به افرادي كه در سالهاي آينده در رشتههاي فيزيك ،شيمي ،فيزيولوژي يا پزشكي،
ادبيات و صلح براي بشريت بهترين بهرهها را به ارمغان ميآورند ،استفاده شود .آلفرد نوبل
۹۴درصد از كل ثروت خود ،يعني ۳۱ميليون كرون(حــدودا ۱۸۶ميليون دالر آمريكا ،يا
۱۵۰ميليون يورو) را به پايهگذاري اهداي  5جايزه نوبل اختصاص داد.

نخستين
برنده نوبل
ادبيات
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نویسنده و شاعر آمریكایی
تا به حال موفق به دریافت
جایزه نوبل ادبیات شدهاند
كه بعد از فرانسه در جایگاه
دوم هستند.

مارك تواين

زن تاكنون موفق به كسب
جایزه نوبل ادبیات شدهاند
كه به جز در زمینه صلح از
سایر زمینههای جایزه نوبل
بیشتر بودهاست.

مارسل پروست خورخه بورخس

جيمز جويس

فهرســت بلندبااليي از نويســندگان و شــاعران
مطــرح و پــرآوازه جهــان وجــود دارد كه نامهای بزرگ
بهرغــم شايســتگيهاي زياد كــه اهل فن
اما ناموفق در
تأييد ميكنند ،از دســتيابي بــه جايزه
كسب نوبل
ادبي نوبل باز ماندهاند .از جمله؛ والديمير
والديمير ناباكوف
ناباكوف ،مارسل پروســت ،ازرا پاوند،
توماس هاردي ،آنتوان چخوف ،مارك تواين ،هنريك ايبســن ،جيمز جويس ،اميل
زوال ،خورخه لوئيس بورخس ،جي .آر .آر تالكين و كارلوس فوئنتس.

بوريس پاســترناك ،نويســنده
رمان دكتر ژيواگو در ســال ۱۹۵۸
جايزه ادبي نوبــل را تصاحب كرد
اما بهخاطر فشــار دولت شوروي
نتوانست آن را قبول كند.

«ســولي پرودوم» با نام كامل «رنه
فرانسوا آرمان (ســولي) پرودوم»،
شاعر و مقالهنويس فرانسوي نخستين
برنده جايزه ادبي نوبل بود كه سال ۱۹۰۱
اين جايزه ادبي را دريافت كرد.

در ميان نويسندگان مطرح جهان افرادي هم
بود هاند كه بهرغم شايستگي هرگز موفق به
لئو تولستوی،
دريافت جايزه نوبل ادبيات نشدهاند .يكي از آنها،
ناكام بزرگ
«لئو تولستوي» نويسنده روس و به اعتقاد بسياري
از صاحبنظران ،بزرگترين نمايند ه ادبيات واقعگرايانه
و يكي از برجستهترين شخصيتهاي ادبي بود كه موفق به دريافت جايز ه نوبل نشد« .جنگ و صلح» و «آنا
كارنينا» از اين رماننويس روس از آثار ماندگار تاريخ ادبيات جهان هستند« .تولستوي» در سالهاي  ۱۹۰۱و
 ۱۹۰۲نامزد نوبل ادبيات شد ،اما این جایزه را دریافت نکرد.

عبدالــرزاق گورنا ،رماننويس 72ســاله
تانزانيايي كه اين هفته مدال خود را بهعنوان
برنده جايزه نوبل ادبيــات 2021دريافت كرد،
درماه اكتبر (مهر) براي ارائه تصويري از پيامدهاي
استعمارگري و رنج پناهجويان ،برنده اين جايزه معتبر
ادبي شد .از اين نويســنده ۱۰رمان و چند داستان كوتاه
منتشر شده است.

برنده
بازمانده

آخرين برنده
نوبل ادبيات

جوانترين برنده

جنجالیترين برنده

شگفتانگيزترين برگزيده

نویسندهای كه بعد از مرگ جايزه گرفت

سالخوردهترين برگزيده

جوانترين برنده جايزه نوبل
ادبيات روديــارد كيپلينگ
(برنده جايزه در سال )۱۹۰۷
است كه هنگام دريافت جايزه
 ۴۲سال داشت.

يكي از جنجاليترين برندگان نوبل ادبيات ،باب ديلن ،خواننده و آهنگســاز
آمريكايي اســت .انتخاب او بهعنوان برنده ،خيليها را متعجب كرد .خيليها
معتقدند باب ديلن بيشتر يك موسيقيدان است تا يك چهره ادبي .ديلن خودش
هم تماس مسئوالن جوايز نوبل را جواب نداد .در نتيجه پايش را به مراسم اعطاي
جوايز نگذاشت و خيلي خونسرد براي اجراي برنامه راهي الس وگاس شد.

به عقيد ه بسياري از صاحبنظران ،شگفتانگيزترين
انتخاب آكادمي نوبل در شــاخه ادبيات ،وينستون
چرچيل است كه در سال  ۱۹۵۳به اين عنوان دست
يافت .او در واقع براي جايزه صلح نوبل نامزد بود كه
بهعنوان برند ه نوبل ادبيات معرفي شد.

تنها كسي كه پس از مرگش موفق به دريافت جايزه
نوبل شدهاســت «اريك آكسل كارلفلدت» است.
طبق اساسنامه بنياد نوبل هيچكس نميتواند جايزه
نوبل را پس از مرگش دريافت كند اما كارلفلدت پس
از اعالم خبر برنده شدنش درگذشت.

پيرترين دريافتكننده اين جايزه
نيز دوريس لسينگ (برنده جايزه در
سال  )۲۰۰۷است كه هنگام دريافت
جايزه  ۸۸سال سن داشت.
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كنكور با پایان باز

نقلقول

درحالیكــه شــورا یعالی انقــاب فرهنگــی بهدنبــال
دومرحلهایكردن كنكور از سال 1402اســت ،وزیر آموزش و
پرورش گفته درباره ضرورت برگزاری كنكور باید بازنگری كند
فهیمه طباطبایی

خبرنگار

كنكور در مشت شورایعالی انقالب فرهنگی

آخرین تصمیم درباره كنكور را اعضای شورایعالی
انقالب فرهنگی در تابســتان امسال گرفتند و اعالم
كردند كه كنكور دومرحلهای خواهد شــد .براساس
هشتصدوچهلودومین مصوبه شورایعالی انقالب
فرهنگی در ابتدای تیر امســال« ،ســهم ســوابق
تحصیلی دانشآموزان در نظام ســنجش و پذیرش
دانشجو از ســال 1402به ۶۰درصد میرسد و سهم
كنكور ۴۰درصد خواهد بود .از ســهم ۶۰درصدی
كه به سوابق تحصیلی دانشآموزان اختصاص داده
شده اســت ،معدل پایه یازدهم به اندازه ۲۰درصد و
معدل پایه دوازدهم به میزان ۴۰درصد تأثیر خواهد
داشت».
ســعیدرضا عاملــی ،دبیــر شــورایعالی انقالب
فرهنگی در اینباره به همشــهری توضیح داد« :با
تأثیر ۶۰درصد سوابق تحصیلی و ۴۰درصد آزمون
كنكور ،عالوه بر اضطرابزدایی از داوطلبان كنكور
بهخصوص در رشتههای پرمتقاضی ،فرصتی فراهم
میشــود تا عمق یادگیری دانشآموزان ســنجش

عكس :همشهری /علیرضا طهماسبی

هر وزیر آموزش و پرورشی كه آمد ،در
گزارش بدو ورود اعالم كرد كه دوست دارد و
میخواهد سایه كنكور را از سر مدارس
كم كند تا دانشآموزان بتوانند نفســی تازه كنند و
دیگر درگیر رقابت ،تســتزنی ،تــراز ،رتبه ،كالس
كنكور و ...نباشند .البته در این راه مسئوالن نهادهای
دیگری مثل نمایندگان مجلس و اعضای شورایعالی
انقالب فرهنگــی و ...هم بودند كه دســتی بر آتش
كنكور بردند و خواستند آن را حذف یا كمرنگ كنند
و سد پذیرش غیراصولی در دانشگاهها را بردارند .مثال
نمایندگان مجلس در سال 1386قانون حذف كنكور
را تحت عنوان « قانون سنجش و پذیرش دانشجو در
دانشگاهها» تصویب كردند یا سیدمحمد بطحایی،
وزیر اسبق آموزش و پرورش با مؤسسات آموزشی و
ناشران كتابهای كمكدرسی رسما وارد مناقشه شد
تا بســاط آنها را برچیند؛ وزیری هم آمد و گفت كه
شــكل كنكور را باید تغییر داد .با وجــود همه این
حرفها و اقدامات ،پرچم كنكور همچنان بر فراز نظام
آموزشی رسمی كشور برافراشته است.
حاال نوبت به وزیر جدید آموزش و پرورش رســیده
كه به رسم پیشینیان خود ،نخستین سخنرانیاش
را اختصاص بدهد بــه كنكور و دربــاره آن بگوید:
«در كنكــور تكانههــای عاطفی را بــه بچهها وارد
میكنیم و هیچكــس در خانوادهای نیســت كه از
كنكور آسیبندیده باشد .معتقدم با متخصصان فن
در دانشگاههای علومپزشكی مشورت كنیم ،اگر آنها
تأیید میكنند كه كنكور خوب اســت ،ادامه دهیم،
اما اگر تأیید میكنند كه به انســان ضرر میرساند،
بیاییم برای كنكور چاره بیندیشــیم كه زودتر آن را
حذف كنیم».
ایــن گفتههــای وزیر جدیــد آمــوزش و پرورش
واكنشهــای زیادی را همــراه داشــت .نمونه آن
انتقادهایی است كه كارشناسان آموزشی بر آن وارد
كرده و میگویند كه براســاس چه معیاری یوسف
نوری ،پزشــكان را درباره مسئله كنكور متخصصان
فن نامیده و میخواهد فقط با آنها مشورت كند؟
محمد فریمانی ،كارشــناس ارشد فلســفه تعلیم و

تربیت در اینباره به همشــهری میگوید« :كنكور
در ایران به یك مسئله چندوجهی و پیچیده تبدیل
شــده كه نیاز دارد در محیطی آرام و علمی و به دور
از موضعگیری های پوپولیســتی به آن پرداخت و
چارهای برای آن اندیشــید .اینكــه موضوعی با این
اهمیت و فراگیری باال را در حد مشورت با متخصصان
علومپزشــكی تقلیل دهیم و بگوییم كــه آنها فقط
در اینباره نظر دهند ،اشتباه اســت؛ آن هم از زبان
وزیر آموزش و پرورش كه نیاز اســت علوماجتماعی
و روانشناســی بداند و مســائل و بحرانها را از دید
جامعهشناسی نظارت و حل و فصل كند».
البته یوسف نوری فقط نگاهی گذرا به مسئله كنكور
داشــته و توضیح نداده كه دقیقا چه برنامهای برای
آن دارد .او گفته اســت« :بــرای جایگزین كنكور
نباید دوباره یك چیزی آورده شــود كه برای بعضی
بنگاههایی كه مترصد همین ماجرا هســتند ،بازار
مكارهای ایجاد شــود ».برخی از كارشناسان مانند
فریمانــی معتقدند كــه این صحبتهــای نوری
درخصــوص تصمیم جدیــد شــورایعالی انقالب
فرهنگی برای كنكور است.

شود».
این آخرین تصمیمی است كه مسئوالن درباره كنكور
دانشــگاهها گرفتهاند و حتی اعضای شــورایعالی
انقالب فرهنگی دنبال ایجــاد زمینههای اجرای آن
برای سال  ١۴٠٢هستند؛ تصمیمی كه یا هنوز یوسف
نوری ،وزیر جدید آموزش و پرورش نســبت به آن
بیاطالع است یا اگر خبر دارد ،درصدد نادیدهگرفتن
آن و سیاستگذاری جدید درباره كنكور است .جالب
اینجاســت كه همزمان با او ،منصور كبگانیان ،دبیر
شورای راهبردی نقشــه جامع علمی كشور درباره
كنكور گفته اســت« :هــر  3وزارتخانــه مرتبط با
موضوع كنكور كارگروههای الزم را تشكیل دادهاند
و نخستین گزارش كارگروهها به شورایعالی انقالب
فرهنگی ارسال شده است».
او توضیــح داد« :براســاس گزارشهای ارســالی،
آموزشوپرورش در حال پیشــبرد كار به شــیوهای
مناسب اســت و مرتب حوزه نظارت و راهبری ستاد
نقشه جامع علمی كشور در حال نظارت هستند كه
اگر موضوع نگرانكنندهای بود ،بررسیشود».
دانشآموزان معطل بین 2تصمیم

تصمیمات مسئوالن شــورایعالی انقالب فرهنگی
و صحبتهای وزیر جدید آمــوزش و پرورش در یك

تناقض آشكار با یكدیگرند و همین ،ابهام در آینده كنكور
را بیشتر میكند؛ ابهامی كه باعث استرس و نگرانی در
دانشآموزان پایه نهم و دهم شده است؛ كسانی كه از
سال 1402مشمول شكل جدید كنكور میشوند .زهرا
قیومی ،معلم ریاضیات پایه دهم و یازدهم رشته ریاضی
فیزیك در اینباره به همشهری میگوید« :ذات و اصل
كنكور برای دانشآموزان استرسزا و اضطرابآور است.
حاال تصمیمات درباره شكل برگزاری آن هم اضافه شده
كه نگرانی ما و دانشآموزان را دوچندان كرده اســت.
درواقع تصمیمی كه شورایعالیانقالب فرهنگیگرفته
و میخواهد كنكور را دومرحلهای كند با كلی سؤال و
ابهام روبهروست ،حاال وزیر جدید آموزش و پرورش هم
آمده و میگوید باید درباره شكل كنكور با متخصصان
دانشگاههای علومپزشــكی صحبت كند و در اینباره
تصمیمبگیرد».
او افزود« :تصمیمگیرندگان درباره كنكور باید بدانند
كه هرگونه اظهارنظر آنها حــول محور این موضوع
فقط روی سازوكارهای اداری و تشكیالتی اثر نخواهد
گذاشت و گروه مخاطب یعنی دانشآموزان كه تعداد
آنها بیشمار است هم از این تصمیمات تأثیر خواهند
پذیرفت و از اینرو تشتت آرا آنها را آزار خواهد داد».
حاال ســؤال اغلب دانشآموزان این اســت كه آیا
وزیر جدید میتواند مصوبه شــورایعالی انقالب

فرهنگیرا در باب دومرحلــهای كردن كنكور كنار
بگذارد و تصمیم جدیدی دربــاره آن بگیرد؟ این
پرسشی اســت كه اغلب دانشآموزان سر كالس
درس بارها آن را مطــرح میكنند و دائم از معلمان
میپرســند كه در نهایت به چه شــیوهای كنكور
خواهند داد و چگونه خود را برای شــركت در این
ماراتن باید آماده كنند؟
یك منبع آگاه در شــورای معاونان وزارت آموزش و
پرورش به همشهری گفت« :تاكنون در جلساتی كه با
وزیر جدید داشتیم ،صحبتی از كنكور به میان نیامده
و او از ما نظری نخواسته است .بهنظر میآید نوری فقط
این مسئله را دوباره مطرح كرده و فعال تصمیم قطعی
برای آن نگرفته اســت ».اگرچه آمــار و ارقام وزارت
علوم نشان میدهد كه گرایش به تحصیالت تكمیلی
از نیمه دهه 90در بین جوانان بهشــدت افت كرده و
نزدیك به یكمیلیون ریزش تعداد دانشجو داشتیم و از
این باب دیگر رقابت در كنكور سنگین و فشرده نیست،
اما همچنان دستیابی به صندلیهای برتر دانشگاهی
بهخصوص در رشتههای علومپزشكی برای داوطلبان
دشوار است و همین باعث شــده كه كنكور از سكه
نیفتد .حاال همه منتظرند تا ببینند تصمیم جدید وزیر
آموزش و پرورش برای كنكور چیست و آیا میخواهد
مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی را اجرا كند یا نه؟

آرمین زارعیان
رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری استان تهران:
پرستاران ایرانی به لحاظ علمی و مهارتی
جزو ۱۰كشور برتر جهان هستند اما
متأسفانه از امنیت شغلی برخوردار نیستند
و با آنها قراردادهای۸۹روزه بسته میشود.
زارعیان با اشاره به هزینه یك میلیارد
تومانی تربیت یك پرستار در نظام سالمت،
گفت۳ :هزار پرستار طرحی وقتی بیكار
میشوند چكار میكنند؟ مهاجرت .این در
حالی است كه به گفته این مقام مسئول،
در استان تهران با كمبود ۱۰۰هزار پرستار
مواجهیم و به همین اندازه هم پرستار
بیكار داریم.

حسن شجاعی
رئیس كمیسیون اصل:۹۰
اگر مدیران به بوی فساد حساس نباشند باید
فاتحه مبارزه با فساد را در كشور خواند .شجاعی
تأكید كرد :متأسفانه ارادههایی وجود دارد
كه مانع از شفافیت میشود و ما نمونه آن را
میتوانیم در عدمتكمیل سامانههای گمرك
ببینیم .او با اشاره به گستردگی صالحیت
کمیسیون اصل  90گفت :دستگاه قضایی
میتواند از توان کمیسیون اصل  90برای برخورد
با افراد خاطی استفاده کند چرا که در صورت
عدم پاسخگویی به مکاتبات این کمیسیون،
قوهقضاییه می تواند فرد یا نهاد را محکوم کند.

سرهنگ علیمحمد رجبی
رئیس مركز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا:
برای یك خرید اینترنتی ایمن باید قبل از خرید
از فروشگاه اینترنتی ،اعتبار آن فروشگاه را از
طریق سایت نماد اعتماد الكترونیكی بررسی
كرده و ترجیحا برای خریدهای اینترنتی از یك
كارت بانكی با موجودی محدود استفاده كنید
تا درصورت سرقت اطالعات كارت ،امكان
برداشت مبالغ هنگفت از حساب شما وجود
نداشته باشد .در هنگام ثبت اطالعات كارت
بانكی حتما به آدرس درگاه پرداخت دقت
كنید تا در دام صفحات جعلی و فیشینگ قرار
نگیرید.

#هوشمند
به سوی آینده
ميلياردر ژاپني امروز به فضا ميرود
«يوساكو مائزاوا» ،كارآفرين و ميلياردر ژاپني ،بهزودي به آرزوی
سفر به فضاي خود خواهد رسيد و براي نخستين بار از جو خارج
خواهد شــد .به گزارش وبسايت ســينت ،بنيانگذار بزرگ و
ثروتمند خانه پوشاك  Zozoو دســتيار توليد او امروز بهعنوان
بخشي از ماموريت سايوز MS-20به ايستگاه فضايي بينالمللي
( )ISSميروند .جاهطلبيهاي فضايي يوساكو مائزاوا در 4سال
گذشته با اعالم اينكه او نخستين مشتري با پرداخت پول خواهد
بود كه با سفينه فضايي اســپيسايكس به دورماه سفر ميكند،
بهخوبي مشخص شــده اســت .اين ماموريت با نام «ماه جان»
(  )DearMoonبراي پرتاب در ســال2023برنامهريزي شده
اســت و 8هنرمند را كه بيشترين تعداد انســان براي يك سفر

فضايي محسوب ميشود ،به ســفر دورماه خواهد برد .اما پيش
از همه اينها ،مائزاوا با سايوز روســي به خارج از سياره ميرود.
پرتاب  MS-20قرار است در ساعت11:08امروز به وقت تهران
از پايگاه فضايي بايكونور در قزاقستان به فضا انجام شود .مائزاوا
با يوزو هيرانو ،دستيار توليد خود به فضا پرواز خواهد كرد و اين
ماموريت را براي كانال يوتيوب خود به شــكل مستند منتشر
خواهد كرد .الكســاندر
ميســوركين ،فضانورد
آژانس فضايي روســيه،
فرمانده ايــن ماموريت
پرتــاب MS-20
خواهد بــود كــه براي
قرار اســت در ســاعت11:08
ســومين بار به فضا سفر
امــروز بــه وقــت تهــران از
خواهد كرد .گردشگران
پایــگاه فضایــی بایکونــور در
پيش از بازگشت به زمين
قزاقســتان بــه فضــا پرتــاب
در كپسول سايوز بهمدت
میشود
12روز در ايستگاه فضايي
بينالمللي خواهند ماند.
مائــزاوا در يــك بيانيه
مطبوعاتي درماه مه گذشــته گفته بود« :مــن خيلي كنجكاو
هستم كه زندگي در فضا چگونه اســت؟» مائزاوا و هيرانو هزينه
اين سفر را از طريق شركت گردشگري فضاي ي �Space Adven
 turesپرداخت كردهاند .اين شركت 7مشتري را در 8ماموريت
به فضا فرستاده اســت كه چارلز ســيموني ،مهندس نرمافزار
مايكروسافت 2 ،سفر در ســالهاي 2007و 2009داشته است.
شــركت گردشــگري فضايي همچنين بهدنبال پرتاب سايوز،
2فيلمبردار روسي را درماه اكتبر به فضا فرستاد.
اين زوج 12روز را در ايســتگاه فضايــي بينالمللي گذراندند و
فيلمي را با عنوان «چالش» تصويربرداري كردند كه هنوز تاريخ
اكراني براي آن دريافت نشده است .همچنين انتظار ميرود «تام
كروز» براي عكاسي به مدار زمين برود و ناسا و اسپيسايكس با
شراكت هم ،آقاي «ماموريت غيرممكن» را به فضانوردي درجه
يك تبديل كنند! موضوع گردشگري فضايي اين روزها به يكي
از داغترين مباحث در ميان افراد ثروتمند در دنيا تبديل شده .
شركتهاي مختلف براي كسب درآمد از اين راه برنامهريزيهاي
بســياري را انجام دادهاند .پيشتر  2شــركت بــزرگ ويرجين
گالكتيك و بلو اوريجين برنامههاي خود را براي توريسم فضايي
آغاز كردهاند و بهنظر ميرســد در اين حــوزه از ديگران جلوتر
باشند.

11:08

مردان بیشتر از زنان ویروس منتشر میکنند

علت تكراري
كندشدن اينترنت

محققان دانشگاه كلورادو ميگويند مردها به دليل داشتن ريههاي بزرگتر
ممكن است بيشتر در انتقال ويروس نقش داشته باشند
زهرا خلجي

خبرنگار

بار ديگر قطعي يك مسير فيبردريايي علت
كندي اينترنت در اين روزها معرفي شده تا
بار ديگر كمبود پهناي باند اينترنت كشور
خودنمايي كند

اگر در روزهاي اخيــر تجربه كندي
اينترنت اينترنت را داشــتهايد اكنــون بايد
جوابتــان را در اطالعيه شــركت
زيرساخت پيدا كنيد .يكبار ديگر قطع شدن يكي از
فيبرهاي دريايي باعث شده تا اينترنت كشور دچار
مشكل و اختالل شود .آنطور كه معاون فني شركت
زيرساخت پس از گذشــت چند روز از ماجرا اعالم
كــرده در روزهاي اخيــر 430گيگابيت از ظرفيت
پهناي باند بينالملل شركت ارتباطات زيرساخت در
محدوده دريايي بين قطر و امــارات دچار قطعي و
اختالل شده است .براساس گزارش روابط عمومي
شركت زيرساخت 430،گيگابيت از ظرفيت پهناي
باند بينالملل شركت ارتباطات زيرساخت بهعلت
قطع ســگمنت دوم فيبر دريايي متعلق به شركت
 GBIدر محدوده دريايي بين قطــر و امارات دچار
قطعي و اختالل شده است.
بهصورت معمول تعمير فيبرهاي دريايي ،پروسهاي
زمان بر است و شركت زيرساخت اعالم كرده تامين
ظرفيت جايگزين از ساير مســيرها در دستور كار
مهندسان فني اين شــركت قرار گرفته و قرار است
بهزودي ظرفيتهاي جديد براي تامين اين بخش از
ترافيك آماده بهرهبرداري شود.

بوده که مدت ها درباره آن حرف زده شــده است.
قطعي يكي از مسيرهاي تامين زيرساخت در چنين
شــرايطي ميتواند باعث احســاس بيشتر كندي
اينترنت شــود .چندي پيش بود كه وزير ارتباطات
كميته را مســئول بررســي و پيگيري علت كندي
اينترنت كشور کرد كه در مهرماه به اوج رسيده بود.
در آن زمــان رئيس هيأت مديره شــركت شــاتل
بهعنوان يكي از شــركتهاي ارائهدهنده اينترنت
در گفتوگويي ضمن اشاره به افت كيفيت اينترنت
در كشور و اعتراضهاي مردم نسبت به اين موضوع
گفته اســت كه از ۲ماه پيش و زمان شروع فعاليت
وزير ارتباطات جديد تا به امروز پهناي باند اينترنت
كشور افزايش نداشته اســت .او اعالم كرده مجوز
ايــن افزايش ظرفيت پهنــاي باند ،بايد از ســمت
شــورايعالي فضاي مجازي صادر شــود و چنين
اتفاقي تا امروز رخ نداده است.
يك منبع آگاه به همشــهري گفته است كه وزارت

مشكل براي مردم و كسبوكارها

همان لنگر هميشگي

ماجراي قطعــي فيبرهاي دريايي و مختل شــدن
اينترنت ايران سالهاست كه شبكه ارتباطي كشور را
تهديد ميكند .از لنگر كشتي تا شركتهاي خارجي
و مشكل سيمكشي ،اينها عواملي هستند كه گهگاه
بهعنوان مقصــران اختالل اينترنــت ايران معرفي
ميشوند .اين در حالي است كه داشتن پهناي باند
رزرو در كشورهاي مختلف امري مرسوم است و در
موارد اضطراري اين چنيني ميتواند شبكه ارتباطي
كشور را پايدار نگه دارد و اختالل را به حداقل ممكن
برساند .با وجود سالها تكرار اين تجربه تلخ ،هنوز
هم بهنظر ميرســد مســئله پهناي بانــد رزرو در
گيرودار فرآيندها محبوس شــده است .بسياري از
كارشناسان ،اين چنين فرايندي را مانند رانندگي
در ســفر بدون داشتن الســتيك زاپاس ميدانند.
شايد ماهها مشــكلي در اين رابطه پيش نيايد ،ولي
در جايي مثل قطعي يك مســير تامين پهناي باند
ميتواند روزها كاربران را در انتظار براي بازگشت به
وضعيت عادي نگه دارد .در جايي مثل جزيره كيش
كه مركزي گردشگري بهحساب ميآيد حتي يكبار
قطعي فيبر دريايي بهخاطر نبودن مسير جايگزين
باعث شــد تا براي حدود يك روز كل اينترنت اين
جزيره توريستي بهصورت كامل قطع باشد.
مشكل هميشگي كمبود پهناي باند

كمبود عادي پهناي باند اينترنت بينالملل مسئلهاي

چينيها بهدنبال كشف راز مكعب مرموز روي ماه

چينيها ماهنورد خود را براي بررسي يك شيء مكعبيشكل مرموز
فضا
كه در سمت تاريك ماه مشاهده شده ،اعزام كردهاند .به گزارش
وبسايت روزنامه نيويوركپست ،اين شيء سفيد عجيب به شكل
هندسي مكعب دانشمندان را بر آن داشت تا در ماموريت سفيه چانگ ،4ماهنورد
«يوتو )YuTU 2( »2را سراغ اين شيء مرموز بفرستند .اداره ملي فضايي چين
( )CNSAاين شــيء را «كلبهاي مرموز» توصيف كرده اســت .اين سازمان
همچنين به شوخي گفته كه اين شيء ميتواند خانهاي باشد كه توسط بيگانگان
پس از فرود تصادفي در دهانه «فون كارمان» در حوزه قطب جنوبي -آيتكن،
جايي كه ماهنورد از ژانويه 2019در حال حركت بوده ،ساخته شده است .بهنظر
ميرسد يك دهانه برخوردي كوچك درست در كنار اين جسم نيز وجود دارد.
پس از كشف ،دانشمندان نميتوانستند منتظر بمانند .بنابراين ماهنورد را براي
تحقيقات بيشتر سراغ آن فرستادهاند تا اطالعات بيشتري بهدست آورند .اين
شيء مرموز در فاصله 80متري ماهنورد بههنگام تصويربرداري قرار داشته است.
در ژوئيه ســال2019نيز ،ماهنورد يوتو2با يافتن يك مــاده عجيب و غريب و
رنگارنگ ژلمانند با درخشش مرموز ،يك كشف منحصر به فرد را انجام داده بود.
تاكنون هيچ توضيحي درخصوص اين ماده ارائه نشده است .وبسايت اسپيس
هم در اين خصوص نوشت كه يك توضيح احتمالي براي اين شيء مرموز اين
است كه ميتواند يك تخته سنگ بزرگ باشد كه در اثر يك ضربه بدين وضعيت
درآمده ،اما تا زمان ارســال اخبار و تصاويري كاملتر نميتوان درخصوص آن
اظهارنظري دقيق كرد .ماهنورد «يوتو »۲و فضاپيماي روباتيك «چانگ »۴كه با
انرژي خورشيد كار ميكنند ،نخستين بار در روز سوم ژانويه ۲۰۱۹در سمت
دورماه فرود آمدند« .چانــگ »۴همانطور كه از نامش پيداســت ،چهارمين
ماموريت چين درماه و دومين ماموريت ارســال يك ماهنورد روي قمر زمين
محسوب ميشود.

هرچند در ظاهر بهنظر ميرسد ،قطعيهاي گاه و
بيگاه كه با چندبار refreshكردن صفحه اينترنت
بهبود پيدا ميكنند ،چندان مشكل بزرگي نباشند،
اما كارشناسان ميگويند ،اختاللهاي اينترنت
باعث افزايش هزينه كاربران اينترنت ثابت و البته
كسبوكارها ميشــود .پارسا يوسفي دراينباره
ميگويد« :هربار باز كردن صفحه و بارگزاري داده
سايتها حتي اگر منجر به باز شدن كامل صفحه و
ارائه سرويس نشود ،بهدليل ارسال و دريافت داده،
مشمول هزينه است .اين هزينه از مشترك گرفته
ميشود ،اما قطع و وصل شــدن باعث ميشود،
تجربه چندان خوبي از ســرويس نداشته باشد.
به جز اين ،بعضي شــركتها ،بهخصوص آنهايي
كه در زمينه فروش بليت فعال هســتند و بايد از
سايتهاي خارجي استعالمهايي را دريافت كنند،
به ازاي هربار ارسال درخواست اطالعات هزينهاي
پرداخت ميشود .با قطع و وصل شدن اينترنت،
كاربران اين سايتها بايد درخواستشان را چندبار
ارائه كنند و اين يعني،بدون اينكه سرويسشان را
دريافت كرده باشند ،صاحب سايت بايد چندبار
هزينه يكساني را پرداخت كند .هرچند در نگاه
اول ،بهنظر نميرسد پول چنداني بابت اين موضوع
پرداخت شــود ،اما بههرحال مشكلي است كه
نميتوان ناديده گرفت».
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ارتباطات در دولت قبل تقاضاي پهناي باند كرده ،اما
در ابتداي امر نهاد باالدستي با اين مسئله موافقت
نكرده است .بهگفته اين منبع با وجود اينكه وزارت
ارتباطات تعهد كرده بود هيچ هزينه اضافهاي براي
عرضه اينترنت نگيــرد و با هزينه ســرفصل قبلي
اينترنت به فروش برســد ،اما بــا رزرو  ۸۵۰گيگ
ظرفيت پهناي باند موافقت نشد .در نهايت با افزايش
ظرفيت  ۴۰۰گيگابيتي موافقت شد.
بهصورت كلي حدود هــزار و  ۳۰۰گيگ از اينترنت
كشور از سمت جنوب تامين ميشود و بقيه پهناي
باند مصرف از كشورهاي ارمنستان و تركيه وارد ايران
ميشوند و كارشناسان ميگويند هرماه بين  ۷تا ۱۰
درصد افزايش مصرف اينترنت در كشور رخ ميدهد
و بهنظر ميرسد با توجه به متوقف شدن روند تامين
پهناي باند و افزايش مصرف ،ظرفيت اينترنتمان
به حد اشباع رسيده است.
براساس آنچه در گزارش عملكرد رگوالتوري آمده،
پهناي باند بينالملل ايران در خرداد سالجاري به
 ۵هــزار و  ۴۸۹گيگابيت بر ثانيه رســيده اســت،
اما اكنــون اپراتورها ميگويند ايــن پهناي باند در
ساعتهای اوج مصرف ،جوابگوي نياز كاربران نيست
و در نتيجه ســرعت و كيفيت به شكل محسوسي
كاهش مييابد .براساس آنچه الگوي مصرف اينترنت
در كشور نشان ميدهد ،هر ۶ماه بايد  ۲۰تا  ۲۵درصد
به پهناي باند كشور افزوده شود .بهويژه براي مواقع
اينچنيني همه كشــورها پهناي باند رزرو دارند كه
وقتي يكي از مسيرها دچار مشكل ميشود از مسير
ديگري پهناي باند موردنياز كشور تامين شود.
مشكل اطالعرساني

هميشه بايد كاربران چند روزي را با كندي و اختالل
اينترنت دست و پنجه نرم كنند تا سرانجام بخشي
دست به اطالعرساني در اين رابطه بزنند.
يكي از مشكالت ،مشــخص نبودن مسئول دقيق
اين ماجراهاست و اينكه عموما اطالعرساني رسمي
در اينباره انجام نميشود و اگر هم پاسخي هست،
مدتها بعد يــا حتي پس از پايــان اختالل عنوان
ميشود .پارسا يوســفي ،مدير يكي از شركتهاي
ارائه خدمــات اينترنت دراينبــاره ميگويد« :در
بسياري موارد ،اطالعرسانيها در قالب گفتوگوهاي
دوستانه است و بحث رسمي چنداني وجود ندارد.
همين باعث ميشود نتوانيم هميشه آماده باشيم».
او ميگويد «:مشكل اينجاست كه در هيچ موردي،
حتي زمانــي مثل برگزاري مانورهــا هيچ اطالعي
به آياسپيها داده نميشــود .بــه همين دليل،
با وجود قطع و وصل شــدن اينترنــت ،نميدانيم
مشــكل از كجاســت و جوابي براي مشتركانمان
نداريم ».بهگفته او بخشهاي زيرساختي كشور بايد
اطالعرساني كنند كه چنين اتفاقي رخ نميدهد.

انتشار ويروس كروناي مولد بيماري كوويد19-
براي دانشــمندان ســؤالهاي متعددي ايجاد
كرده اســت كه يكي از آنها ميزان و نحوه انتشار
ويروس از ســوي افراد مختلف اســت .بر همين
اساس محققان اخيرا مطالعهاي انجام دادهاند و
با دنبالكردن مســير انتشار ويروس ،از جمعيت
انساني كه بيشــترين دخالت را در پخش كردن
ذرات ويروسي دارند پردهبرداري كردهاند.
به گزارش ســيبياسنيوز ،محققان دانشــگاه
كلورادو دريافتنــد كه مردها بيشــتر از زنها و
بچهها ،ويروس را منتشر ميكنند .اين مطالعه كه
ماه پيش انجام شده است ،در اصل براي بازگشت
ايمن هنرهاي نمايشي به صحنه در زمان پاندمي
انجام شده است .در دوران پاندمي ،با بستهشدن
سالنهاي تئاتر ،ســينما و كنسرتها ،هنرهاي
نمايشــي در تمام ســطوح و رشــتهها بهشدت
آسيب ديد.
براي انجام اين مطالعه ،بيش از 75شركتكننده
در يك اتــاق در بســته براي آزمايــش تراوش
و انتشــار ذرات ويروســي در هوا قرار گرفتند.
شركتكنندهها از سنين مختلف و با مهارتهاي
متفاوت بودند .از برخي خواســته شد كه شعري
مانند «تولــدت مبارك» را مكــررا بخوانند و به
برخي ديگر گفتنــد همزمان با يك ســاز ،آواز
بخوانند .جان ولكنز اســتاد دپارتمان مهندسي
مكانيك كه اين مطالعه را هدايت ميكند ،پس از
انجام آزمايش گفت :ما به اين يقين رسيديم كه
آواز خواندن بهطور قطع ذرات بيشتري به نسبت
حرف زدن منتشر میکند.
درحاليكه اين مطالعه با عنوان «كاهش
انتشــار و قــرار گرفتن در
معرض بيوآئروسلها
در هنرهاي نمايشي:
نقشــهراه علمي براي
بازگشــت ايمن به ســالنها در
دوره كوويد »19-براي تمركز روي انتشــار
كروناويروس در سالنهاي هنرهاي نمايشي
برنامهريزي شده بود اما اطالعات بسيار مهم
ديگري از ويروس را برمال كرد .ولكنز گفت:
نتايج نشــان داد كه بزرگســاالن تمايل به

خطر فشار خون باال در دوره کرونا

انتشار ذرات بيشتري نســبت به كودكان دارند.
دليل اينكه مردان تمايل به انتشار ذرات بيشتري
دارند اين اســت كه ريههــاي بزرگتري دارند.
ويروس همچنين در ميــان آنهايي كه با صداي
بلندتر حرف ميزنند بيشــتر منتشــر ميشود.
ولكنز به يك نكته مهم ديگر نيز اشاره كرد :حجم
صداي شما نشــانگر ميزان انرژياي است كه در
جعبه صوتي خود ميگذاريد .اين انرژي به ذرات
بيشــتري كه از بدن فرد خارج ميشود ،تبديل
ميشود .اينها ذراتي هســتند كه حامل ويروس
كوويد 19-هستند و افراد ديگر را آلوده ميكنند.
ولكنز گفت مكانهاي سرپوشيده كه در آنجا صدا
بلندتر پخش ميشود ،بيشــترين خطر را براي
انتشــار كوويد 19-دارند .مكانهاي محصور با
صداي بلند مانند ميدانهاي ورزشي و سالنهاي
كنسرت ميتوانند در معرض ســطوح بااليي از
انتشار باشند .اما سالنهايي كه در آن نمايشهاي
صامت اجرا ميشــود يا رويدادهاي مشابه ديگر
كه كمتر صدايي از ســوي اجراكننده و تماشاگر
ردوبدل ميشود ،امنتر از يك كنسرت با هزاران
طرفدار در حال فريادزدن يا آوازخواندن است.
بهگفته نويسندگان اين مطالعه ،در فصل بعدي
اين پروژه روي اينكه كدامساز بيشتر باعث انتشار
كوويد19-ميشود ،تمركز خواهد داشت .يكي از
مهمترين نكتههايي كه از اين مطالعه برداشــت
ميشــود ،وجود يك تهويه مناســب در اماكن
سربسته است.

باال رفتن فشار خون در دوره همهگيري كرونا با وجود استرسهاي فراوان ناشي از ترس بيمار شدن ،ازدستدادن
عزيزان و بيكاري و افسردگي اتفاق غيرقابل پيشبينياي نيست .دانشمندان حاال ميگويند ميزان فشار خون نزديك
به نيمميليوننفر از بزرگساالن آمريكايي در يكسال گذشته به نسبت سال قبل بهطور چشمگيري افزايش يافته است.
فشار خون باال ،به مرور زمان ميتواند به قلب ،مغز ،رگهاي خوني ،كليهها و چشمها آسيب بزند و حتي عملكرد جنسي
را تحتتأثير قرار دهد .دكتر دونالد ليود جونز ،رئيس مركز قلب آمريكا ميگويد :اينها دادههاي بسيار مهمي هستند كه
البته غافلگيركننده هم نيست اما شوكهكننده است .حتي تغييرات كوچك ميانگين فشار خون در جمعيت ميتواند
تأثير بزرگي در شمار سكتههاي مغزي ،مشكالت و حملههاي قلبي بگذارد كه احتماال در ماههاي آينده با آنها روبهرو
خواهيم شد .مطالعهاي كه در مجله  Circulationمنتشر شده ،يك يادآوري مهم است كه نشان ميدهد حتي در
ميانههاي يك بيماري همهگير مرگبار كه جانهاي زيادي را گرفته است و دسترسي به مراكز درماني را سخت كرده
است ،همچنان مديريت شرايط باليني و بيماريهاي مزمن بسيار اهميت دارد .تقريبا نيمي از آمريكاييها دچار فشار
خون باال هستند كه بهعنوان يك بيماري مزمن و كشنده خاموش شناخته ميشود چراكه با كمترين عالئم ميتواند جان
فرد را تهديد كند .فشار خون باال ممكن است خطر بيشتري براي افرادي كه دچار كوويد19-ميشوند ،داشته باشد .اين
مطالعه جديد كه توسط محققان كلينيك كليولند انجام شده است دادههاي صدهاهزار نفر از كارمندان و خانوادههاي
آنها را جمعآوري و آزمايش كرده است .دكتر لوكا الفين ،نويسنده ارشد اين مطالعه و متخصص قلب در اينباره گفت:
ما مشاهده كرديم كه مردم در طول پاندمي كمتر ورزش ميكردند ،خواب كافي نداشتند و البته مراقبتهاي معمول
را هم انجام نميدادند .محققان دريافتند كه ميانگين فشار خون در آنها از سال 2019تا 3ماه اول  2020تغيير كوچكي
داشت اما از آوريل 2020تا دسامبر 2020در مقايسه با زمان مشابه سابق بهطور چشمگيري افزايش داشته است .اين
افزايشها براي مردان و زنان و در تمام گروههاي سني صادق بوده است.
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واکســنهای تزریق شــده(دوز)
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بررسی جزئیات مخالفت و موافقت با افزایش تعداد پزشکان در کشور

پزشكان كجا هستند؟

طنابکشی بر سر ظرفیت رشتههای پزشکی
خبرنگار

صبح ديروز  ۱۶۵نماينده مجلس بــراي پيگيري مصوبه
ســتاد نقشــه جامع علمي كشــور ،در بيانيهاي خطاب
به رئيسجمهور خواســتار افزايش ظرفيت رشــتههاي
پزشكي شدند .اوايل ماه آذر بود که سعيدرضا عاملي ،دبير
شورايعالي انقالب فرهنگي اعالم كرد مصوبه ستاد نقشه
جامععلميكشوردربارهافزايشظرفيتپذيرشدانشجوي
پزشكي در دســتور كار قرار گرفته است .حاال نمايندگان
مجلس هم تأكيد دوباره بر افزايش اين ظرفيت دارند و در
بخشي از بيانيه روز گذشــته آنها آمده است« :بسياري از
مردم مناطق براي دسترسي به پزشك ،رنج و خطر سفر به
مراكز استانها حتي تهران را به جان خريدهاند و در نهايت
در مقابل بيمارستانها انتظار دريافت نوبت براي ويزيت
پزشك را ميكشــند .ستاد راهبري نقشــه جامع علمي
كشور ،افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي رشته پزشكي به
ميزان ساالنه  ۳تا  ۵هزار نفر بهمدت  ۵سال را مصوب كرده
است ،اما اين اقدام از سوي نهادهاي صنفي پزشكي بهشدت
مورد هجمه قرار گرفته است و اين نهادها با نامهنگاري به
شما درخواست خروج اين مصوبه از دستور كار شدهاند .ما
نمايندگانمجلسشوراياسالميازحضرتعاليميخواهيم
كه منافع مردم را در اولويت تصميمگيري خود قرار داده و
در راستاي عمل به وعده خود مبني بر رفع انحصار از حوزه
سالمت نسبت به تصويب و اجراي اين مصوبه توجهات ويژه
خود را مبذول داريد ».اين در حالي است كه سازمان نظام
پزشكي بهطور مكرر مخالفت خود را با اين افزايش اعالم و
عنوان كرده كه سياست سازمان باال بردن كيفيت آموزشي
پزشكان اســت نه افزايش جمعيت چرا كه هماكنون هم
15هزار پزشك عمومي بيكار در كشور وجود دارد و شرايط
اشتغال آنها فراهم نيست .محمد رئيسزاده ،رئيس سازمان
نظام پزشــكي هم چندي پيش از برخي پيگيريها براي
افزايش ظرفيت رشتههاي پزشــكي در دانشگاهها انتقاد
كرده و گفته بود « :وروديهاي اين طرح 8سال بعد وارد
چرخه كاري ميشوند .همچنين در برخي مناطق بهدليل
توزيع نامناســب ،كمبود دسترسي به پزشك متخصص
وجود دارد ،اما در طرح افزايش ظرفيت هم 14ســال بعد
متخصص تحويل جامعه ميشود و اين با نياز اكنون جامعه
تطبيقي ندارد ».براساس اعالم سازمان بهداشت جهاني
در شاخصهاي ســامت به ازاي هر  ۱۰هزار نفر بايد ۱۸
پزشك درنظر گرفته شود اما در ايران به ازاي هر 10هزار
نفر حدود6نفر پزشک تخصصی و11.7نفر پزشك عمومي
است .محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس هم چندي پيش
در گفتوگويي تلويزيوني ،درباره افزايش ظرفيت پذيرش
داوطلبان پزشكي گفته بود اگر اين طرح به نتيجه برسد طي
11سال آينده از نظر تعداد پزشك به شاخص مصوب نقشه
درمان كشور كه مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي كشور است دست پيدا خواهيم كرد.
زيرساختی براي جذب دانشجوي بيشتر نداريم

هر261نفریكپزشك

هر134نفریكپزشك

هر288نفریكپزشك

هر273نفر یك پزشك

آذربایجانغربی

هر 402نفریكپزشك

البرز

هر310نفریكپزشك

خراسانرضوی

هر291نفریكپزشك

زنجان

هر386نفریكپزشك

مازندران

هر231نفریكپزشك

كردستان

سمنان

هر442نفریكپزشك

هر300نفریكپزشك

قزوین

قم

هر368نفریكپزشك

هر344نفریكپزشك

كرمانشاه

اصفهان

هر360نفریكپزشك

هر243نفریكپزشك

همدان

خراسان جنوبی

 50درصد

سایر مناطق

توضیح :ســرانه پزشــك در تهران با 11درصد جمعیت كل كشور به
ازای هر 10هزار نفر 35پزشــك است .در شــهرهای نسبتا ًكوچكتر
بــا دانشــكدههای پزشــكی و 40درصد جمعیت كشــور ،این ســرانه
15پزشك است50 .درصد جمعیت كشور هم تنها از دو و نیم پزشك
به ازای 10هزار نفر برخوردارند.

تفكیك سطح تحصیالت حوزه
پزشكی
دكتری تخصصی
1.1درصد

ارشد
1.4درصد

فلوشیپ
1.2درصد

كارشناسی
29.6درصد

تخصصی
16.9درصد

هر376نفریكپزشك

هر384نفریكپزشك

ایالم

یزد

هر299نفریكپزشك

هر246نفریكپزشك

لرستان

كرمان

هر400نفریكپزشك

هر335نفریكپزشك

فوق تخصص
1.4درصد

عمومی
48.4درصد

خوزستان

سیستان و
بلوچستان

هر361نفریكپزشك

هر624نفریكپزشك

مركزی

هر371نفریكپزشك

كهگیلویه و بویراحمد
هر300نفریكپزشك
هرمزگان

هر554نفریكپزشك

با بيان اينكه در دســترس بودن پزشــك براي مردم جزو
ضروريات سالمت در هر جامعهاي است عنوان ميكند« :البته
هماكنون امكانات مادي و مالي الزم براي افزايش ظرفيت در
اين رشتهها وجود ندارد واين در حالي است كه براي افزايش
ظرفيت در رشته پزشكي ابتدا بايد زيرساختهاي الزم مثل
بيمارستانهاي آموزشي ،كلينيكهاي تخصصي آموزشي و
اعضاي هيأت علم 
ي متناسب با ظرفيت افزايش يافته و سپس
اقدام به پذيرش دانشجوي بيشــتر در اين رشتهها كنند».
بهگفتهمعاون اجتماعي و امور مجلس سازمان نظام پزشكي
هر اقدامي كه قرار است انجام شود بايد با سنجش تمام جوانب
صورت بگيرد « :افزايش ظرفيت در رشتههاي پزشكي بدون
برنامهريزي و جهتدهي مشخص موفق نخواهد بود و نتيجه
آن تنها افت كيفيت آموزش در دانشگاههاي علومپزشكي و
آينده مبهم اين دانشجويان است .پس بايد اجازه داده شود
تا سازمان نظام پزشكي ،فرهنگستان علوم پزشكي ،وزارت
بهداشــت و درمان و متخصصان اين امر كه دغدغه مردم را
دارند راهكارهاي خود را در اينباره ارائه دهند و شوراي انقالب
فرهنگي نيز با توجه به تخصص و رويكرد اين افراد وارد ماجرا
شود ».رنجبرزاده معتقد اســت استانهايي كه از نظر تعداد
پزشك با كمبود مواجه هستند بايد تعداد مورد نياز خود را
درخواســت بدهند تا از ميان افراد بومي همان مناطق اين
انتخابها انجام شــود .اگر قرار باشد هزار پزشك به ظرفيت

شهرهای دارای
دانشگاهعلومپزشكی

 39درصد

فارس

هر237نفریكپزشك

استان تهران كه تقريبا از پزشك اشباع شده ،اضافه شود،حتي
10درصد اين تعداد هم حاضر نيستند به مناطق محروم بروند
و در آنجا اقامت كنند.
نگاه يكسويه به افزايشظرفيت پزشكان

از سوي ديگر با وجود تأكيد برخي نمايندگان و صدور بياني ه
روز گذشته آنها خطاب به رئيسجمهور براي افزايش ظرفيت
رشتههاي پزشكي ،سيدمرتضي خاتمي ،نماينده ماهنشان و
ايجرود معتقد است كه كمبود پزشك در كشور جدي نيست:
« براساس بررسيهاي انجام شده و نظام آمايشي درباره تعداد
پزشــكان عمومي و تعدادي از تخصصها با كمبود مواجه
نيستيم،امابهصورتروشمندموافقافزايشظرفيتهستيم».
او با بيان برخي شاخصها براي رسيدن به وضعيت مطلوب در
زمينه دسترسي به خدمات سالمت در جامعه عنوان ميكند:
«توزيع نامتناسب پزشــك ،امكانات ،خدمات و تخصصها
در كشــور وجود دارد ،بنابراين بايد همزمان با رشد شاخص
پزشكان و پيراپزشكان ،شــاخصهاي محروميتزدايي در
مناطق مختلف را دنبال كنيم .برخي تصور ميكنند اگر تعداد
پزشك زياد شود ،در مناطق محروم اثرگذار خواهد بود ،اين
در حالي است كه اكنون در مناطقي تراكم پزشك و در مناطق
ديگری كمبود وجود دارد ،بنابراين يكي از هنرهاي برنامهريزي
و سياستگذاري استفاده از جمعيت متراكم پزشك در مناطق

بوشهر

هر355نفریكپزشك

داراي كمبود است ».خاتمي با تأكيد بر اينكه نگاه يكسويه
به موضوع افزايش ظرفيت پزشــكان ،نتيجه الزم را ندارد و
ميتواند آثار سوء هم داشته باشد ،عنوان ميكند« :هماكنون
تعداد تختهاي بيمارستاني و پزشكان ما نسبت به كشورهاي
پيشرفته كم اســت ،اما الزمه جبران اين نقيصه ،همزمان با
افزايش پزشك ،رشد شــاخصهاي ديگر نظام سالمت هم
هســت ،ازجمله افزايش تعداد تخت با تجهيــزات ،افزايش
استادان ،پرستاران ،تكنيســينهاي مختلف ،آزمايشگاهها
و »...خاتمي از بيتوجهي به كمبود پرستار هم انتقاد ميكند
و ميافزايد« :با توجه به تختهاي موجود ،حداقل نياز كشور
جذب 30هزار پرستار است كه بهدليل كمبود اعتبار ،محقق
نميشود اما مدافعان افزايش ظرفيت پزشكي به اين مسئله
توجهي ندارند .از سوي ديگر تعداد زيادي پزشك بيكار داريم
كه با اعتبار هنگفتي تربيت شدهاند اما در امور ديگري غيراز
پزشكي مشغول فعاليت هستند .اينكه فقط به فكر افزايش
ظرفيت در دانشگاهها باشيم در نهايت انبوهي از پزشكان بيكار
را در آيندهاي نه چندان ايجاد خواهد كرد كه لزوما به مناطق
محروم هم نخواهند رفت».
داليل بيانگيزگي پزشكان از حضور در مناطق محروم

ملك فاضلي ،نماينده ســراوان و مهرســتان در مجلس هم
معتقد است كه شــكل ظاهري افزايش ظرفيت رشتههاي

چهارمحال و بختیاری

هر345نفریكپزشك

پزشكي موضوعي خوب ،اما كارشناسي نشده است .فاضلي
به همشهري ميگويد« :افزايش خدمات پزشكي و درماني
فقط تربيت بيشــتر پزشك نيســت و بايد زيرساختهايي
ازجمله تجهيزات پزشكي ،بيمارستانها و كلينيكها هم در
مناطق كمبرخوردار فراهم شود ».او البته به كم شدن دريافتي
پزشــكان در اين مناطق صفر مرزي انتقــاد ميكند و ادامه
ميدهد« :ما كمبود پزشك نداريم بلكه سازوكار غلط است.
حدود 6سال قبل تعداد پزشكان در مناطق صفر مرزي كمتر
از امروز بود و ميزان دريافتي آنها ماهانه18ميليون تومان و
20ســكه بهار آزادي بود ،اما امروز همان پزشــكان ماهانه
15ميليون تومان و يك سكه بهار آزادي دريافت ميكنند .در
برخي از اين مناطق امكانات اوليه زندگي و حتي آب آشاميدني
هم كمتر در دسترس است،به همين دليل نبايد انتظار داشت
كه پزشكان در آنجا ماندگار شوند ».بهگفته فاضلي بهدليل
همين توزيع ناعادالنه منابع نبايد انتظار داشــته باشيم كه
عدالت پزشكي حتي با افزايش ظرفيت پزشكي هم در مناطق
كم برخوردار محقق شود .او درباره تمركززدايي پزشكان از
كالنشهرها و هدايت آنها به سمت مناطق كم برخوردار هم
عنوان ميكند«:تمركززدايي از بــدو انقالب صورت گرفته
اما تاكنون موفق نبوده است .دولت زماني ميتواند اين امر را
محقق كند كه تجهيزات و رفاه بيشتر در مناطق كم برخوردار
نسبت به مناطق برخوردار ايجاد كند».

هرم سنی پزشكان ایرانی

13230نفر
19325نفر
14547نفر
18497نفر
16088نفر
25239نفر
12505نفر
3570نفر
3188نفر
2487نفر

25تا 30سال
30تا 35سال
35تا 40سال
40تا 45سال
45تا 50سال
50تا 55سال
55تا 60سال
60تا 65سال
65تا 70سال
70تا 75سال
75تا 80سال

توضیح :اكثر پزشكان ایرانی در بازه سنی45تا60سال هستند و در15سال
ش از 50هزار پزشك از چرخه خدمترسانی خارج میشوند.
آینده ،بی 
* هماكنــون  ۵۰هزار دانشــجوی پزشــكی در كشــور در حــال تحصیل
هستند.

رشد تعداد پزشكان در كشورهای
حاشیه خلیجفارس ()2013 –2017

44/3
درصد

2/1
درصد

20/5 19/2
درصد درصد

54
درصد

23/9
درصد

بحرين عمان عربستان كويت امارات

قطر

گرافیک  :مهدی امامی

البته بهگفته اكبر رنجبرزاده ،معاون اجتماعي و امور مجلس
ســازمان نظام پزشــكي روند جذب نيرو در امور پزشكي
و دندانپزشكي عمومي ،داروســازي و تربيت متخصصان
رشــد قابلتوجهي دارد .او با تأكيد بر اينكه جذب نيرو در
اين رشتهها اكنون متناسب با شــرايط و زيرساختهاي
كشور است به همشهري ميگويد« :اگرچه در سالهاي
گذشته توزيع پزشكان در كشــورمان نامناسب بوده اما با
توجه به تمهيداتي كه وزارت بهداشت در زمان وزارت دكتر
قاضيزاده هاشمي داشته ،جذب نيروي پزشك ،دندانساز
و داروساز عمومي در مناطق محروم و كمبرخوردار حدود
25درصد مازاد ظرفيت اين استانها بوده است ».رنجبرزاده

هر414نفریكپزشك

هر341نفریكپزشك

تهران

* نقشه توزیع پزشک در ایران

مریم سرخوش  -مهدیه تقوی راد

خراسانشمالی

گلستان

گیالن

اردبیل

آذربایجان شرقی

تهران

11درصد

جامعه

چهارشنبه  17آذر 1400
شماره 8382

13

پیادهرو ،ملك پدری

اقتصاد جامعه

معیشت مخدوش

دستفروشان و بساطیهای خیابان ولیعصر
چطور این منطقه را به تصرف خود درآوردهاند؟

مائده امینی
روزنامهنگار

عکس :منا عادل

هیچ نهادی در ایران ملزم به ارائه آمار منظم و مدون در این حوزه
نیست و همین موضوع ،پرداختن به فقر و پژوهش در این حوزه را
سخت میكند .هیأتوزیران در سال ۱۳۸۴سندی با عنوان «سند
كاهش فقر و هدفمندی یارانهها» تصویب كرد ولی این سند بهدلیل
مشخص نبودن ابعاد دقیق مســئله متروك ماند و به مرحله اجرا
نرسید .همین پیچیدگیها منجر به این شد كه مركز پژوهشهای
مجلس در گزارشی پیشنهاد دهد كه وزارت رفاه مكلف به محاسبه
و انتشار متغیرهای مرتبط با فقر شود .به شكلی كه ساالنه گزارشی
شــامل عدد خط فقر ،نرخ فقر ،تعداد خانوارهــای زیر خط فقر،
مشخصات خانوارهای زیر خط فقر ،درصد ورود و خروج خانوارها
به زیر خط فقر ،مشخصات خانوارهای خارج شده از خط فقر و تأثیر
ســند كاهش فقر بر خانوارهای زیر خط فقر را به هیأتوزیران و
مجلس شورایاسالمی ارائه دهد.
تا اینجای كار ،اگرچه هنوز و همچنان ،كمیت پایش فقر در ایران
میلنگد اما محصول این پیشنهاد ،گزارش پایش فقری است كه
در سالجاری بر اساس دادههای موجود در سال ،99منتشر شد.
در واقع ،معاونت رفاه اجتماعی وزارت كار ،تالش كرده كه با انتشار
این گزارش ،هشــداری به همه ابعاد درگیر جامعه داده باشد .در
گزارش پایش فقر در سال ۱۳۹۹وضعیت رفاه و معیشت مردم با
استفاده از بررسی متغیرهای كالن از یك سو و متغیرهای فقر از
سوی دیگر موردتوجه قرار گرفته .برآوردهای اولیه این پایش نشان
میدهد كه خط فقر متوسط كشوری بهطور سرانه در سال1399به
یكمیلیونو دویستو پنجاهوچهار هزار تومان رسیده كه نسبت
به خط فقر سال ۱۳۹۸رشد ۳۸درصدی داشــته است .از منظر
متغیرهای اقتصاد كالن ،توقف رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد
ثروت جدیدی نسبت به ســال قبل ،افزایش احتمال بیكاری در
گروههای پایین درآمدی و همچنین رشد بیشتر شاخص قیمت
خوراك در سال1399نسبت به ســال ،1398خبرهای خوشی
برای رفاه و معیشــت جامعه ندارد و حكایــت از بهبود وضعیت
خانوار در سال 1399نمیكند؛ گزارهای كه اگرچه با اعداد ،ارقام
و در چارچوبهای محاسباتی انجام شده اما بیشك قابلتأیید در
تكتك افراد جامعهای اســت كه این روزها با تورم 40درصدی و
دالر 30هزار تومانی دســتوپنجه نرم میكنند .بررسی گزارش
معاونت رفاه وزارت كار نشان میدهد كه از منظر شاخصهای فقر
هم در سال ،۱۳۹۹سهم خوراك از كل هزینه خانوار از 22.1درصد
به 23.4درصد افزایش پیدا كرده و این خود گویای آن اســت كه
درآمد خانوار در این روزگار نابهنجار را این تورم كاالهای خوراكی
اســت كه میبلعد و این همه ماجرا نیســت .به روایت مركز آمار
ایران ،نرخ مسكن در سال99رشــدی نزدیك به 82درصد را به
ثبت رسانده است و نتیجه این صعودهای بیترمز ،بلعیدن بخش
دیگر درآمد خانوارها با مسكن است؛ كاالی بادوامی كه تا پیش از
جدی شــدن تحریمها علیه ایران حدود 30درصد و امروز حدود
60درصد درآمد خانوارها را به ســمت خود میكشد اما گزارش
وضع موجود ،نباید صرفا یك روایت تراژیك باشد بلكه باید از آن
بهعنوان خطاب ه بلندی به سیاستگذاران و دستاندركاران یاد كرد.
رشــد منفی ۱۴ماهه هزینههای مصرفی در سال ۱۳۹۸كه تا ماه
خرداد سال ۱۳۹۹نیز ادامه یافته ،باعث میشود تا با احتمال زیاد،
خانوارهای دهكهای پایین درآمدی ،در سال1399مجددا ً رفاه
بیشتری را نسبت به قبل از دست داده و در نتیجه نرخ فقر همچنان
در مسیر افزایش قرار گیرد.
یكی از جنبههای افزایش نرخ فقر ،حاشیهنشینی است بهخصوص
كه بر اساس گفته فرشــاد مومنی ،اقتصاددان ،هماكنون میزان
جمعیت حاشیهنشــین در حــال فراتر رفتــن از ۲۵درصد كل
جمعیت كشور است .فراموش نكنیم كه دوبرابر شدن «جمعیت
زیر خط فقر» در یك بازه زمانی سهســاله یك گزاره گزنده تنها
نیست .افزایش تورم خانوار روستایی و رسیدن آن به ۵۰درصد،
افزایش ۴درصــدی طــاق ،افزایش ۷۷درصدی «خشــونت
خانگی» در كالنشــهرها ،افزایش ۳۵درصدی «خودكشــی» با
قرصبرنج نســبت به سال قبل ،گســترش كودك آزاری و البته
افزایش حمل سالح ،نزاع و اختالس میتواند از تبعات افزایش فقر
در جامعه باشد.
همه اینها درحالی است كه بر اســاس برآوردهای معاونت رفاه،
با توجه به افزایش قیمتها ،عدمافزایش متناســب دستمزدها و
بیكاری حدود ۲میلیون نفر بر اثر پاندمی كرونا برآورد میشــود
جمعیت زیر خط مطلق فقر تا پایان سال به ۳۰میلیون نفر افزایش
یابد كه این موضوع میتواند بر شدت تبعات اجتماعی كه پیشتر
نسبت به آن هشدار داده شده است ،بیفزاید.

نگار حسینخانی
اطراف چهارراه ولیعصر ،غیراز تئاترشــهر ،پارك
روزنامهنگار
دانشجو ،مجموعه تاالر وحدت ،بازار كامپیوتر رضا،
كتابفروشیها و نرمافزارفروشیها و كافهها ،دستفروشانی بساط میكنند كه خوب میدانند
هر روز سفره خود را روی كدام موزائیكها پهن كنند .آنها خوب میدانند فردا و پس فردا و
روزهای بعد همسایههایشان چه كسانی هستند .وجب به وجب خیابان در خطوطی فرضی و
نامرئی در تصاحب بساطیهایی است كه تملك خودشان را از خیابانهای شهر دارند و برای
آن تكه حاضرند گریبان بدرند .اما همین حدود فرضی هم گویا صاحبان قدرتمند دیگری
دارد كه بساطیها مستأجر آنها هستند .همین شد كه بهدنبال صاحبان پیادهراههای چهارراه
ولیعصر راهی این نقطه از شهر شدیم.
از چهارراه ولیعصر به جمهوری

بیرون ایســتگاه متروی چهارراه ولیعصر ،پیرمرد
پیراشكیفروشی نشسته كه تاریخ نشستناش در
آن بخش از پیادهرو به 10ســال پیش بازمیگردد.
او خوب میداند كه در خروجی مترو كســی جز او
اجازه كسبوكار ندارد .حتی اگر پول هم خرج كنید
باید بدانید كه آنجا ،باالی پلهها جایی برای بســاط
كردن ندارید .كمی آنسوتر اما آن یكی كه ساعت
میفروشد میگوید با كســی هماهنگ نمیكند.
نقلش این است؛«اینجا همه جای مشخص دارند.
الزم به هماهنگی نیســت .اصــا هماهنگ چی؟
مگه كســی جاش رو بده بهت .اما اگه جای هر كی
بساط پهن كنی ،بلندت میكنه ».همه حرفش این
است كه متر به متر پیادهرو صاحب دارد و صاحب
هر تكهاش اسم دارد .مثال اشاره میكند به زیر پایم
میگوید« :آنجا كه ایستادهای جای اسماعیل است.
اگر یك متر به سمت جنوب بروی جای اكبر است.
اگر به سمت شــمال حركت كنی و از من بگذری
بهترتیب علی صیفی ،بهروز و شوال بساط میكنند».
اینطور كه خطكش محمود كار میكند ،از چهارراه
ولیعصر تا تقاطع ولیعصر و خیابان جمهوری ،یك
جای خالی هم وجود ندارد .این حق سكونت را هم
قدمت تعیین میكند .در تقاطع ،مأموران راهور هم
خبری از كسی نداشــتند كه بخواهد پیادهروها را
اجاره دهد ،فقط میدانستند كه مأموران سدمعبر
هر چند وقت یكبار ســر میرســند بساط قدما و
جدیدترها را با هم برمیچینند.

عکس :رضا نوراله

فقر میتواند به اندازه همه 10میلیون خانواری كه امروز زیر خط
حداقلی آن قرار دارند ،بازتعریف شود .به ازای همه 26میلیون نفر
كه امروز به گواه معاونت رفاه اجتماعــی وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعی با فقر دســتوپنجه نرم میكنند ،میتواند تصویرهای
متعددی از فقر وجود داشته باشــد .مركز پژوهشهای مجلس،
خط فقر را ناتوانی در كسب حداقل استاندارد زندگی تعریف كرده
است .فقر مطلق بر اساس تعریف این نهاد ،دسترسی نداشتن به
حداقلهای معیشتی اســت و تحتتأثیر توزیع درآمد در جامعه
قرار ندارد .ســعید مدنی هم در كتاب «فقر و نابرابری در ایران»
نوشته اســت «:خط فقر مطلق شــامل حداقل درآمد الزم برای
تامین نیازهایی چون خوراك ،پوشاك ،آموزش ،بهداشت ،درمان
و مسكن است ».این كتاب ،مجموعه كاالها و خدماتی را كه برای
حیات یك خانواده ضروری است مرز بین فقیر و غیرفقیر میداند
اما اگر بخواهیم به تعاریف بینالمللی مراجعه كنیم ،بانك جهانی
هر فرد را كه روزانه كمتر از 2دالر درآمد دارد فقیر مطلق میداند.
در ایران ،ماجرا اندكی پیچیدهتر است .خط فقر در ایران با اعداد
مختلفی روایت میشود؛ اعدادی كه از دادههای مختلف ،براساس
پایههای مختلف و در نهایت با نتایج ناهمگون استخراج میشود.

كسبه در كف بساطیها

بساطیها و كسانی است كه خودشان را قیم و مالك
زمین خدا میدانند .مثل وكیل بنــد .آنها پولی را
از تازهواردترهــا جمع میكنند و بهدســت مدعی
میرسانند تا عجالتا كاری بهكار بساطیها نداشته
باشد ».روی پارچههایی نوشته شده ،سد معبر جرم
است و از یكماه تا یكسال حبس دارد .این در حالی
است كه دستفروشی جرم نیست .پس در اصل این
بهمعنای آن است كه دستفروشی با ایجاد سد معبر
جرم است .در تقاطع خیابان نوفللوشاتو و ولیعصر

بین قدیمیترها كسانی هســتند كه از جای همه
باخبرند .آنها میدانند كه راسته پایین چهارراه ،هر
جا برای چهكسی است .كار و بار بساطیها ،بیشتر
مواقعی بــه این افراد میخورد كــه اختالف نظری
پیش آمده باشــد .البته آنها هم حاال میگویند كم
پیش میآید كســی بهعنوان َحكم به آنها مراجعه
كند .چرا كه همه جاها ،صاحبــان پرقدمتی دارد و
كمتر كسی است در این تملك تردید كند .پوریا كه
تازه بساط خود را به این خیابان آورده میگوید تا عصر
بارها جابهجا میشود .هر كس میرسد میگوید این
جای اوست و باید به جای دیگری برود و او هم تا عصر
مدام جابهجا میشود تا اینكه باالخره همه جاهای
خالی پر میشوند .مغازهدارها اما گاهی حسرت رونق
كسبوكار همین بســاطیها را میخورند؛ كسانی
كه بدون اینكه ریالی به كسی پرداخت كنند ،كرایه
بدهند و مالیات بپردازند ،درآمدشان در یك روز بسیار
باالتر از كاسب مغازهدار است .البته این حسادت با
ترس نیز دمخور شده .یكی از كسبه میگوید«:پیش
آمده كه بخواهیم یكی از این بساطیها را از كنار مغازه
بلند كنیم ،اما یكدفعه آن نفر ،صد نفر شده و ریختن
ســرمان و كســبمان را به كلی به هم زدهاند .این
داستان بارها به دادگاه و شكایت كشیده».

مدیرعامل ساماندهی صنایع و مشاغل:

وظیفــه اداره ســاماندهی جانمایی برای
دستفروشان است .اینكه مكانی با استاندارد
كامل تهیه شده و دستفروشان به آن نقطه
منتقل شــوند .از ســویی باید انگیزه الزم
برای این جابهجایی ایجاد شود و ضربهای
به معیشت این افراد وارد نكند .پس از آن
اصناف وارد عمل شده و تعداد ،شكل و ...را
مشخص میكند .با این كار حریمبان وارد
عمل شده و از حضور دستفروشان دیگر و
جدیدتری جلوگیری كند

سد معبر جرم است

حمید ،پالك و ُمهر میفروشد؛ نبش یكی از اضالع
چهارراه ولیعصر .او میگوید«:یــك نفر رابط بین

فصلپرحادثهشمیران
روایتی آماری از حوادثی كه در پرترددترین
منطقه كوهستانی ایران رخ دادهاند
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درصد

شمیران

روزنامهنگار

جمعه سیاه كوهستان را یادتان هست؟ 5دی1399كه كوههای شمیران از
خیابانهای تهران در هوایی پاك دلبری میكردند؟ اما در همان ساعات ،سوز
سرما و بوران كوهستان را فراگرفت؛همان روز كه 12نفر از كوهنوردان در
كلكچال و دارآباد جان خود را از دست دادند تا جمعه سیاهی برای حوادث
كوهستان رقم بزنند .كوهپایههای جنوبی البرز و منطقه كوهستانی شمیران
بهدلیل نزدیكی به بافت شهری و دسترسی راحت ،پرترددترین منطقه
كوهستانی كشور است و سالهاست ركورد ماموریتهای امداد كوهستان
كشور را در دست دارد .همین نزدیكی و دسترسی راحت باعث شده تا عالوه
بر كوهنوردان حرفهای ،این منطقه تفرجگاهی برای كوهپیماهایی باشد
كه خطرات كوهستان را جدی نمیگیرند؛ بهخصوص كوهستان شمیران
كه هوایی بسیار ناپایدار دارد و در كمتر از 10دقیقه آب و هوای صاف در آن
تبدیل به بوران میشود .با آغاز سرما و آغاز فعالیتهای ورزشی و تفریحی
كوهستانی در شمال تهران ،مروری بر چند و چون حوادث كوهستان و
آمادگی در مقابل آن خالی از لطف نیست.

شناسایی وعدهها

ســال گذشــته بود كه اعالم شــد برای استقرار
بساطیهای این خیابان ۱۲۰ ،غرفه درنظر گرفته
شــده .اگر دستفروشــان از این طرح اســتقبال
میكردند ،میتوانســت غرفهها بیشــتر هم شود.
زمینی باالی 6-7هزار متر در محور خیابان ولیعصر
كه میگویند متعلق به آستان حضرت عبدالعظیم
حسنی(ع) است و خیابان ولیعصر را به برادران مظفر
وصل میكند .حتی قرار بود ايــن بخش از خيابان

از ماموریتهای امداد كوهستان كشور متعلق به شمیران است.
در سالهای گذشته بهصورت مستمر آمار بیشترین حوادث كوهستان را بهخود اختصاص داده است.

800,000
 200,000نفر

نفر

ميانگين جمعيتی كه در روزهای پايانی هفته به كوهستانهای شميران میروند.

درصورتوقوعحادثه

ميانگين افزايش جمعيت مسافران به شميران است كه با ايجاد محدوديت سفر به دليل كرونا ،كوهستانهای شمال تهران را انتخاب كردهاند.
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4درصد حوادث سال گذشته در كوهستان شمیران ،مربوط به كوهنوردان مشكوك به كرونا بوده.
4پایگاه امدادی در شمیرانات حوادث این منطقه را پوشش میدهند.
نفر

مرضیه موسوی

هم چنین اطالعیههایی نصب شده« :اجرای طرح
انضباط شهری ،بهمنظور رعایت حقوق شهروندان
و كســبه محترم در برخورداری از حق عبور و مرور
راحت و ایمــن و جلوگیری از اخــال در نظم به
اســتناد تبصره 1بند 2ماده 55قانون شهرداریها
هرگونه بساطگستری ،سدمعبر و اشغال پیادهروها
و استفاده غیرمجاز در این محور ممنوع و درصورت
مشاهده اقدام قانونی به عمل میآید».
پارچههــای دیگــر كــه سراســر خیابــان را پر
كردهاند؛«اجرای طرح انضباط شــهری در خیابان
ولیعصر .بساطگســتری در این محــدوده ممنوع
است ».و «رفع ســد معبر طبق تبصره 1بند 2ماده
55قانون شهرداریها وظیفه شــهرداری است».
شــهردار منطقه 6هم با اســتناد به همین قانون
میگوید كــه باید طرح را اجرا كنــد ،چون وظیفه
است؛ طرح «جمعآوری دستفروشــان» كه البته
مدیران شهری به آن «ساماندهی» میگویند.

برادران مظفر بهعنوان محور فرهنگی تعریف شود.
متقاضیان هم میتوانستند در سامانه «سامان بازار»
ثبتنام و شناسایی و احراز هویتشوند .هرچند این
سامانه در میانه راه متوقف شد.
اداره امور اصناف ،شــركت شــهربان و حریمبان و
شركت ســاماندهی در اینباره باید اقداماتی انجام
دهند .از اینرو از قــدرتاهلل محمدی ،مدیرعامل
ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداري تهران درباره
وضعیت خیابان ولیعصر ســؤال كردیم .محمدی
میگوید«:وظیفه اداره ســاماندهی جانمایی برای
دستفروشان است .اینكه مكانی با استاندارد كامل
تهیه شده و دستفروشان به آن نقطه منتقل شوند.
از سویی باید انگیزه الزم برای این جابهجایی ایجاد
شود و ضربهای به معیشت این افراد وارد نكند .پس
از آن اصناف وارد عمل شــده و تعداد ،شكل و ...را
مشــخص میكند .با این كار حریمبان وارد عمل
شــده و از حضور دستفروشــان دیگر و جدیدتری
جلوگیری كند ».مدیرعامل ســاماندهی صنایع و
مشاغل میگوید كه ســامانه سامانبازار باید كامل
بهرهبرداری شود و هنوز این ســامانه بهطور كامل
اجرایی نشده اســت .او كه وظیفه اداره ساماندهی
را خطدهی و راهبری در شــهر و گرههای ترافیكی
میداند و معتقد است«:باید خیابان و مكان مناسبی
برای این كار ،مانند دیگر كشــورها درنظر گرفته
شود .دراینباره برنامههایی نوشته شده و تا چندماه
دیگر نتایج آن دیده خواهد شد ».محمدی به تازگی
تصدی این شغل را برعهده گرفته است.

بيشترين آمار تلفات حوادث كوهستان شميران در يك روز است كه در دیماه سال گذشته اتفاق افتاد.

گمشدگی

حوادث
كوهستان رایج
در شمیران
در ایام زمستان

سقوط كردن

سرمازدگی

سقوط بهمن

112
115
125

هاللاحمر
اورژانس

آتشنشانی

اینشمارهتلفنهایاضطراریراباموبایل
فاقدسیمكارتهممیتوانشمارهگیریكرد.

پایگاههای امداد
كوهستان شمیران در
۴نقطه قرار دارند

مراجعه بیشتر شهروندان به كوهستان با تصور خلوت بودن كوه
مواجهه با شلوغی كوهستان و تمایل به رفتن به مناطق صعبالعبور اما خلوتتر

داليل افزايش
حوادث در دوره
شيوع كرونا

در كوهستان با یكی از
شمارهها تماس بگیرید

ناآشنا بودن با كوهنوردی تخصصی و گرفتار شدن در صخرهها و دیوارهها

دربند

نداشتن وسایل و تجهیزات كافی برای صعود

كلكچال

شیرپال

گردنه
قوچك

عدمآگاهی برخی از افراد از ابتال به كرونا و تنگی نفس و ایست قلبی در ارتفاع باال

روزهای فعالیت

پایگاههای امداد
كوهستان شمیران

دربند
چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه ایام تعطیل

شیرپال
چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه ایام تعطیل

كلكچال
چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه ایام تعطیل

گردنه قوچك
تمام روزهای سال

چند
توصیه
مهم

قبل از حركت به سمت
ارتفاع ،وضعیت
بوهوا را بررسی كنید.
آ 

مقصد و مسیر حركت
خود را به نزدیكان
اطالع دهید.

لباس ،تجهیزات و
موادغذایی الزم و كافی
به همراه داشته باشید.

درصورت وقوع
هر حادثه با تیمهای
امدادی تماس بگیرید.

از مصرف بهینه باتری
موبایل خود مطمئن شوید.
پاوربانك یا باتری یدكی به
همراه داشته باشید.

درصورت گم شدن در كوهستان
خود را به جای امن برسانید و از
جابهجایی بیهدف خودداری كنید.

از صعود انفرادی
در زمستان
بپرهیزید.

گرافيك :حميد يزداني
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ایرانشهر

چهارشنبه  17آذر 1400
شماره 8382

دیدنیها
ساحل فسفری الرك
ســاحل بكر الرك در هرمــزگان هر ســال هزاران گردشــگر
را بهخود جــذب میكند .ایــن جزیــره در ورودی تنگه هرمز و
روبهروی بندرعباس قرار دارد؛ جزیرهای با ســاحل فســفری كه
نشنالجئوگرافی تصویری شــگفتانگیز از آن را در سال۲۰۱۵
جزو « مجموع ه محبوب مخاطبانش» منتشر كرد .وقتی دریا آرام و
بدون موج باشد ،میتوان انعكاس نور فیتوپالنكتونها در آبهای
ساحلی این جزیره كوچك را نظاره كرد؛ پدیدهای كه شاید در طول
یكماه اصال رخ ندهد۶۵۳ .نفر در جزیره الرك زندگی میكنند.
شغل بیشتر مردم صیادی است .بندر این جزیره كوچك فقط كفاف
قایقهای ماهیگیری را میدهد و حتی محل پهلوگیری لنجها و
اتوبوسهای مسافربری هم نیست .با این حال دیدار از جزیرهای
كه ساحلی چنین شگفانگیز دارد ،خانه آهوهاست و آثار تاریخی
جالبتوجهی هم که در آن باقی مانده میتواند شگفتانگیز باشد.

عكس :آمنه رفيعي

وقتی سدهايخوزستان

سدهاوكشاورزی

آب نداشته باشند!

سیده زهرا عباسی
آمارها نشان میدهد ذخایر سدها در كل كشور افت 30درصدی داشته است اما این عدد به استناد
خبرنگار
آمار سازمان آب و برق خوزستان در این استان جنوبی به 83درصد میرسد .چند روز پیش مدیرعامل
سازمان آب و برق خوزستان اعالم كرد حجم آب مخازن سدهای استان حدود ۵۵۰میلیون مترمكعب است كه نسبت به سال گذشته
۸۳درصد كاهش یافت .بهگفته فرهاد ایزدجو ،ورودی آب به سدهای خوزستان نسبت به متوسط درازمدت تقریبا ۵۳درصد كاهش
یافته كه این كاهش در سدهای كرخه و مارون شدیدتر بوده است.

تراز منفی

حوضه آبریز كارون بزرگ

67/257

مساحت کل

کیلومتر مربع :

كارون طویلترین و پرآبترین رود ایران است كه از زاگرس سرچشمه میگیرد و روانه خلیجفارس میشود .عالوه
بر تونلهای انتقال آب 89سد روی این حوضه احداث شده یا در دست ساخت است.

سدهای حوضه آبریز کارون بزرگ
مترمكعب

سد گتوند

مترمكعب

 128 /000 /000آبمیزانفعلی 184 /000 /000

میزان
آب فعلی

150 /000 /000

سد مخزنی كارون3

حجم:

میزان
آب فعلی

مترمكعب

2/970 /000 /000

سد عباسپور

حجم:

 3/139 /000 /000حجم:

حوضه آبریز كرخه

مساحت کل
کیلومتر مربع :

5 /082 /000

51/643

رودخانه كرخه از زاگرس سرچشمه میگیرد و پس از طی 900كیلومتر در مرز مشترك ایران و عراق به هورالعظیم
میرســد .رودخانه كرخه پس از كارون و دز ســومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی است .در حوضه آبریز
كرخه 40سد در دست بهرهبرداری یا مطالعه است ،اما مهمترین سد در حوضه آبی كرخه ،كرخه است كه در
اندیمشك ساخته شده.
حجم مخزن این حوضه

مترمكعب

430/000 /000

اطالعات حوضه آبریز كرخه

متوسط آورد آب رودخانه

مترمكعب

خروجی آب از سد

ورودی آب به سد

مترمكعب بر ثانیه

340/000 /000

مترمكعب بر ثانیه

32

حوضه آبریز دز

94

26/098

مساحت کل
کیلومتر مربع :

حوضه آبریز رودخانه دز بهعنوان یك حوضه درجه  ۳زیرمجموعهای از حوضه كارون بزرگ محسوب میشود و
در تقسیمبندی بزرگتر در زیرمجموعه حوضه خلیجفارس و دریایعمان قرار میگیرد .سزار و بختیاری 2شاخه
اصلی رودخانه دز هستند .پس از شــهر دزفول ،رودخانه دز در جنوب جریان مییابد .مهمترین سد روی این
ب آن از تراز
رودخانه ،سد دز با حجم مخزن ۲۶۹۸میلیون مترمكعب است كه هماكنون با حجم منفی سطح آ 
نیروگاهی هــم 76مترمكعب هــم پایینتر قرار گرفته .در واقع ســد دز تا رســیدن به وضعیت عادی یك ســد در
دست بهرهبرداری به 76میلیون مترمكعب آب نیاز دارد.

اطالعات حوضه آبریز دز

حجم مخزن این حوضه

مترمكعب

ورودی آب به سد

مترمكعب بر ثانیه

26/098 /000

مترمكعب بر ثانیه

42

تراز مثبت

حوضه آبریز مارون،زهره  ،جراحی

خروجی آب از سد

مساحت کل

کیلومتر مربع :

54

40/788

22سد روی رودهای این حوضه در خوزســتان ،كهگیلویهوبویراحمد و فارس در دست مطالعه و سد چمشیر نیز
در دست اجراست .این در حالی است كه 9سد روی این حوضه در دست بهرهبرداری است .مارون ،رودخانهای
كه از رشته كوههای زاگرس در كهگیلویه و بویراحمد سرچشمه میگیرد و در خوزستان جریان مییابد .سرانجام
با نام رود جراحی به تاالب شادگان و در فصلهای پرآب به خلیجفارس میریزد.
حجم مفید این حوضه

مترمكعب

143/000 /000

اطالعات حوضه آبریز مارون،زهره  ،جراحی
متوسط آورد آب رودخانه

مترمكعب

50/000 /000

ورودی آب به سد

مترمكعب بر ثانیه

13

خروجی آب از سد

مترمكعب بر ثانیه

7

خوزســتان با تولید ســاالنه
۱۷.۵میلیون تن انواع محصوالت
زراعی و باغی در رتبه نخست
تولیدات كشاورزی را در كشور
است و قطب تولید محصوالت
كشــاورزی محسوب میشود.
سدها نقش مهمی در این تولید
دارند بهطوری كه در زمستان
كمبود آب مورد نیاز كشاورزی
(آب مورد نیاز مــازاد بر باران)
و در تابســتان عالوه بر تولید
برق ،كل آب مورد نیاز كشــت
تابستانه را تامین میكنند .در
زمســتان میزان زیادی از آب
مورد نیاز كشاورزی با آب سبز
یعنی باران تامین میشــود و
اگر فاصله بین بارندگیها زیاد
باشــد برای جلوگیری از تنش
آبی در زمینها ،آب مورد نیاز
بــا برداشــت از رودخانهها یا
بهعبارتی رهاســازی ذخیره
سدها جبران میشــود .اما در
شــرایطی مانند امســال كه
بارندگــی بســیار پایینتر از
حدمعمول است و از سوی دیگر
سدها هم در پایینترین سطح
مخازن خود قرار دارند ،نمیتوان
كشت پاییزه و زمستانه را محقق
كرد .زمینهای كشاورزی بین
15آبان تا 15آذر (زمان تقویمی
كشت زمستانه در همه مناطق)
باید به زیركشت محصول بروند
در غیراین صورت ،كشــاورزی
با ریسك زیادی همراه خواهد
بود .آب به زمینها نمیرسد ،در
نتیجه زمان كشت عقب میافتد
و عقب افتادن زمان كشت باعث
كاهش بــاروری زمین و كاهش
باردهی محصول میشــود .با
اين تبعات امــا بهدلیل كاهش
بیسابقه ذخایر سدها ،امسال از
كشاورزان خوزستانی خواسته
شــده كه كشــت را به تعویق
بیندازند .عالوه بر این ،براساس
مصوبه ســتاد خشكســالی
خوزستان ،امسال بهدلیل كمبود
آب ،كشت پاییزی در 4حوضه
آبی كارون ،مارون ،دز و كرخه
محدود شده است .با وجود این
در باالدست رودخانهها ازجمله
شوشــتر ،دزفــول و بهبهان
كشاورزان بیتوجه به هشدارها
كشت پاییزه را شروع كرد هاند
كه این كار موجــب اختالل در
تامین حقابه پاییندست شده
است .كشت زمستانه خوزستان
حدود یك میلیــون و 100هزار
هكتار اســت كه ایــن رقم در
تابســتان به 250تا 300هزار
هكتــار میرســد .پیشبینی
جهادكشاورزی خوزستان برای
كشــت پاییز و زمستان امسال
800هزار هکتار كشت بوده است
اما به این نهاد پیشنهاد شد كه
به كشــت در 500هزار هكتار
بسنده كند.

9

درصد

تولید برق كشور برعهده
نیروگاههای برقابی است.

10/000

كه از این میان ،سهم خوزستان
حدود 10هزار مگاوات برق در یك
سال است.

حجم مفید آب
سدهای خوزستان:
4درصد
مدیرعامل ســازمان آب و
برق خوزستان با بیان اینكه
بارشهای اخیــر تأثیری بر
كاهش تنش آبی خوزستان
نداشته اســت ،گفت :فقط
4درصــد از حجــم مفید
مخازن سدهای این استان
دارای آب اســت .فرهــاد
ایزدجو افــزود :هــر چند
بارشهای روزهای اخیر در
برخی نقاط استان مناسب
و موجب تامیــن آب برای
زمینهای كشــاورزی شد،
اما از نظــر منابع آب ،تنش
آبــی در اســتان همچنان
پابرجاســت .وی ادامه داد:
در پی فعالیت سامانه بارشی
از تاریخ  ۲۹آبان تا اول آذر،
دبی رودخانههــای مارون،
كارون و دز در اثر فعال شدن
مســیلها و حوضه میانی
افزایش یافت و بیشــترین
بارش ثبت شده در استان در
این بازه زمانی در شهرستان
شوشتر بود كه طی 3روز به
۸۳میلیمتر بارش رســید.
ایزدجو بــا بیــان اینكه در
حوضــه كارون بــا بــارش
مناســب در شهرستانهای
شوشــتر و گتونــد ،حوضه
میانی شور دشت بزرگ در
پایین دست سد گتوند علیا
فعال شــد ،گفت :در اثر این
اتفاق دبــی رودخانه كارون
در مقطع اهواز بــه بیش از
۴۰۰مترمكعــب بــر ثانیه
رســید .مدیرعامل سازمان
آب و برق خوزستان افزود:
همچنیــن در حوضــه دز
نیز بارشهای مناســبی در
شهرستان دزفول اتفاق افتاد
كه عالوه بــر افزایش دبی
رودخانه دز موجب كاهش
نیاز آبی بخش كشاورزی در
پایین دست شد و در حوضه
مارون ،بار شهای مناسبی
بهویژه در پاییندســت سد
اتفاق افتاد كه دبی ورودی
لحظهای به ســد رامشیر را
به ۱۶۰مترمكعــب بر ثانیه
رساند .وی با تأكید بر اینكه
این بارش بــر میزان ذخیره
مخازن سدها تأثیری نداشته
است ،ادامه داد :بارشهای
اتفاق افتاده اخیر كاهش نیاز
كشاورزی و تامین آب اول
برخی از كشتهای منطقه
بهویژه در حوضــه مارون و
جراحی شــد ،اما آورد آب
مناســبی به ســدها اتفاق
نیفتاده و حجم قابل توجهی
در مخــازن ســدها ذخیره
نشده است.

53

درصد

ورودي آب به سدهاي خوزستان
نسبت به متوسط ۵۳درصد
كاهش يافته است كه اين كاهش
در سدهاي كرخه و مارون
بيشتر بود

سدها
و تولید برق

حدود 9درصد تولید برق كشور
برعهده نیروگا ههــای برقابی
اســت كه از این میان ،ســهم
خوزستان حدود 10هزار مگاوات
برق در یك سال است ،اما سال
گذشــته آبی كه مهر امسال به
پایان رسید خوزستان بهدلیل
كمبود آب فقط توانست حدود
50درصد تعهد خــود را تولید
كند .نیروگا ههای خوزســتان
توان تولیــد 7700مگاوات برق
را دارند ،اما رقــم تولید آنها به
3500مگاوات رســید .با توجه
به تراز منفی اغلب ســدهای
خوزستان و كاهش قابل توجه
بارندگیها بهنظر میرســد این
اســتان در ماههای پیشرو نیز
برای تولید برق با مشكل مواجه
شــود .تجربه ســال گذشته
خوزستان نشان داد برای تامین
برق پایدار در كشور نباید روی
نیروگا ههای برقابی حساب باز
كرد و باید هرچه ســریعتر به
ســمت تولید برق با روشهای
دیگر چون برق اتمــی و بادی
رفت .كارشناســان معتقدند
طبق یافتههای انجام شده باید
برنامهریزی در همه زمینههای
وابسته ازجمله تولید برق را روی
حداقل بارش و آورد آبی انجام
داد .به اعتقاد آنها ،اگر بعد از این
برنامهریزیهــا بارندگی و آورد
آبی بیشتر از حداقل بود ،این آب
سهم حقابههای زیستمحیطی
میشــود ،تاالبها ســیراب و
آبخوا نها را پر و از فرونشست
بیشــتر جلوگیری میكند و در
این شرایط میتوان امیدوار بود
كشورمان در مسیر غلبه بر تغییر
اقلیم و فرونشســت و گرمایش
قرار گرفته است .در خوزستان
هم با ســهم قابل توجه تولید
محصول كشــاورزی و برق اما
حوضههای آبریز شرایط خوبی
ندارند و گرچــه پیشبینیها از
بارندگیهــای در حد نرمال در
آذرماه خبر میدهــد ،اما این
بارندگیها هم درصورت وقوع
فقط میتوانند ذخیره ســدها
را تا حدودی به شــرایط عادی
برگردانند.

550/000/000

حجم آب مخازن سدهای خوزستان
حدود ۵۵۰میلیون مترمكعب است.
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درصد

نسبت به سال گذشته كاهش
یافته است

17/500/000

خوزستان با تولید ساالنه
۱۷.۵میلیون تن انواع محصوالت
زراعی و باغی رتبه نخست
تولیدات كشاورزی را در كشور
دارد.

1/100/000

كشت زمستانه خوزستان حدود
یك میلیون و 100هزار هكتار
است كه این رقم در تابستان به
250تا 300هزار هكتار میرسد.

خواندنیها
زمستان در فرهنگ مردم كرد
توجه به فرهنگ عامه (فولكلور) در ایران و پژوهش در آداب و سنن،
افســانهها ،قصهها ،اعتقادات و حتی خرافاتی كه سینهبهسینه از
نسلی به نسل دیگر رسیده است ،سالها پیش از آنكه ذهن ایرانیان
را بهخود مشغول كند ،موردتوجه اروپاییان قرار گرفت .با این حال
در 50سال اخیر عدهای از ایرانیان نیز به اهمیت موضوع پی برده
و به این كار همت گماشــتهاند و رفتهرفته به پژوهشهای علمی
مجهز شده و تحقیقات جدی و علمی در این حوزه انجام دادهاند.
یكی از این دست پژوهشها ،تحقیق در مفهوم یا موضوعی خاص
در میان قومی خاص اســت كه «زمستان در فرهنگ مردم كرد»
نمونهای از آن است .هاشم سلیمی در این اثر كه انتشارات سروش
آن را منتشر كرده ،به موضوعات مرتبط با فصل زمستان در فرهنگ
مردم كرد پرداخته اســت كه مهمترین آنهــا عبارتند از :چلهها،
بهار كردی ،پوشاك زمســتانی ،غذاها و شكار ،باغبانی زمستانی،
شبنشینی و قصههای زمستانی ،سرودها و ترانههای زمستانی.
كردزبانان از استانهای كردستان و كرمانشاه و مناطق كردنشین
آذربایجانغربی و ایالم و همدان و لرستان انتخاب شدهاند.

چهره
ننه مكرمه نقاش
مكرمه قنبری كه در ایران و جهان او را با نام ننه مكرمه میشناســند
سال ۱۳۰۷در دریكنده بابل ،به دنیا آمد و ۲آبان  ۱۳۸۴دوستدارانش
را ترك گفت .او نقاشی خودآموخته بود با این حال آثارش را در چارچوب
نقاشــی پستمدرنیســم دســتهبندی میکردند .بانوی سال نقاش
دانشگاه دولتی سوئد در سال ۲۰۰۱كه آثارش در بسیاری از حراجها
و نمایشــگاههای داخلی و خارجی به نمایش و فروش گذاشــته شده
بود ،زنی روستایی بود كه ســواد خواندن و نوشتن نداشت و هیچ دوره
آموزش نقاشی را هم نگذرانده بود با این حال در ۶۷سالگی وقتی بهخاطر
فروختهشدن گاو محبوبش افسرده شد ،برای رهایی از اندوه ،به نقاشی
پناه برد .او آنچه را كه در دل داشت ،روی دیوارهای خانهاش جان بخشید؛
خانه كوچكی كه به موزه ننه مكرمه تبدیل شده است و از آثار ملی ایران
و مكانهای دیدنی بابل به شــمار میرود .او با بهرهگیری از سادهترین
تصاویر ،نقاشیهای بیپیرایه خود را خلق كرد و فضای زندگیاش را به
خوبی به نمایش گذاشت.

روستا
چنشت؛ سرزمین رنگها
روستای چنشت در فاصله۶۰كیلومتری جنوب شرق شهرستان بیرجند
بهدلیل موقعیت جغرافیایی آن و داشتن مردمی با آداب و رسوم ویژه،
وجود 2غار معروف ،كلكسیونی از انواع جاذبههای گردشگری را درخود
جای داده است .لباس مردم این روستا از نوع خاصی است كه كمتر در
نقاط دیگر استان یافت میشود .البته لباس مردان در چند سال اخیر
به لباس سایر مردم منطقه شبیه شــده اما لباس زنان آنها از رنگهای
شاد و متنوع تشكیل شده و شامل 3قسمت چارقد قرمز یا آبی گلدار،
كاله نقرهای و نقرهدوزی شــده و پیراهن زنانه به رنگهای سبز ،قرمز
یا آبی است .مردم روســتای چنشــت بهویژه زنان و دختران اغلب از
پوشاك محلی ـ سنتی استفاده میكنند.دختران چنشتی از لباسهای
بلندی مانند دامن پاچیندار ،قبای بلند ،روسری و سربند و شلیتههای
خراسانی استفاده میكنند .تنوع رنگ در لباسهای محلی مردم روستا
جلوه خاصی به آنها میبخشــد بهطوری كه به روســتا لقب سرزمین
رنگها دادهاند.

سیاست

چهارشنبه  17آذر 1400
شماره 8382
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بررسي ميزان حقوق رئيسجمهور
وزرا ،نمايندگان مجلس و ديگر مقامات

شركتهای دولتی؛ گريزگاه
حقوقهای نجومی

مسئوالن  چقدر حقوق  میگیرند؟

مهرداد گودرزوند چگینی

عضو هیأت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی

انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوقهای نجومی ازسوی برخی مدیران شركت پتروشیمی امیركبیر ،بار دیگر پرونده «حقوقهای
نجومی» را در افكار عمومی گشود و بازتابهای وسیعی نیز در رسانهها یافت؛ موضوعی كه با واكنش مسئوالن دولتی و نمایندگان
مجلس هم مواجه شد و بهنظر میرسد چارهاندیشی برای رفع اینگونه بیعدالتیها در نظام پرداخت حقوق در سازمانهای دولتی
وارد مرحله جدیدی شدهاست .انتشار فیشهای نجومی چند مدیر در شركت پتروشیمی امیركبیر سبب شد موضوع عدمتوازن در
پرداخت حقوقها در ساختار دولتی ،بار دیگر به بحث روز میان مردم و همچنین مسئوالن كشور و نیز نمایندگان مجلس تبدیل شود.
اگرچه برخی مسئوالن دولتی ،ازجمله احمد خانینوذری ،معاون اقتصادی وزیر تعاون ،كار و رفاه اجتماعی در رسانههای مختلف
توضیحهایی درباره فیشهای منتشر شــده ارائه دادند و اعالم كردند «فیشهایی كه در فضایمجازی منتشر شده فیش حقوقی
نیست ،بلكه گزارش مجموعه دریافتیهایی است كه نهادهای نظارتی خود وزارت كار برای بررسی وضع پرداختیها ورود كرده و آن
را به نهادهای قانونی منعكس كردهاست و لزوم ًا به این معنا نیست كه این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت میكردهاند» ،اما بهنظر
میرسد همچنان ابهامهایی در این زمینه وجود دارد و باید شفافسازیهای الزم از سوی مسئوالن مربوط انجام شود.

براســاس بودجــه ســال1400كه در
كمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار
گرفت و به تصویب رسید ،سقف پرداختی
حداكثری حقوق در دولت برای سالجاری
۳۳میلیون تومان درنظر گرفته شدهاست
همچنین با توجه به مصوبه شورای حقوق
و دستمزد دولت ،ســقف پرداختی حقوق
باید حداكثر ۲۱برابــر حداقل حقوق یك
كارمند باشــد كه میــزان آن ۴۷میلیون
و ۸۰۰هزار تومان محاســبه شدهاســت.
همچنین درســالجاری سقف پرداختی
برای نمایندگان مجلسشــورای اسالمی
14/5میلیونتومان تعیین شدهاست كه
مقداری كمتر از حقوق وزراست

آشفتگی در نظام پرداختهای دولتی

خألهای قانونی موجود در زمینه پرداخت حقوقهای
نجومیازموضوعهاییاستكهتقریباهمهكارشناسان
و مسئوالن مربوط روی آن اتفاقنظر دارند و معتقدند
یكسانسازی فرایند پرداختها میتواند به مختومه
شدن پرونده «حقوقهای نجومی» كمك قابلتوجهی
كند؛ موضوعی كه جبار كوچكینژاد ،نماینده رشت
و خمام در مجلس و عضــو هیأت تحقیق و تفحص از
حقوقهای نجومی بر آن تأكید میكند .او معتقد است
شورای تعیین حقوق و دستمزد در دولت باید كارآمدتر
عمل كند .گفتوگوی همشهری با كوچكینژاد را در
ادامه میخوانید.

كمك میكند .براســاس بودجه ســال1400كه در
كمیسیون تلفیق بودجه مورد بررســی قرار گرفت و
به تصویب رسید ،ســقف پرداختی حداكثری حقوق
در دولت برای ســالجاری ۳۳میلیون تومان درنظر
گرفته شدهاست .همچنین با توجه به مصوبه شورای
ق باید
حقوق و دستمزد دولت ،ســقف پرداختی حقو 
حداكثر ۲۱برابــر حداقل حقوق یك كارمند باشــد
كه میزان آن ۴۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان محاســبه
شدهاست .همچنین درسالجاری سقف پرداختی برای
نمایندگان مجلسشورای اسالمی 14/5میلیونتومان
تعیین شدهاست كه مقداری كمتر از حقوق وزراست.
این موضوع درحالی بود كه در همان مقطع ،حسینعلی
حاجیدلیگانی ،نماینده شاهینشهر و عضو كمیسیون
تلفیق بودجه سال  ۱۴۰۰از وجود گزارشهایی خبر
داد كه نشــان میداد برخی پرداختیهــا به مدیران
دولتی باالتر از سقف مشخص شــده بوده و بهعنوان
مثال رئیس اداره گاز یك شهرستان ۴۵میلیون تومان،
رئیس یك دانشــگاه ۶۷میلیون تومان و مدیران یكی
از شــركتهای زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰میلیون
تومان حقوق ماهانه دریافت كردهاند .برهمین اساس
هم بود كه مجلس طرحی را مصوب كرد كه براساس
آن دولت موظف شدهاست سامانهای (پاكنا) برای ثبت
حقوق و دســتمزد طراحی كند و در غیر اینصورت
اجازه پرداخت حقوق مدیران را ندارد .براساس مصوبه
كمیسیون تلفیق ،چنانچه دولت در سالجاری اقدام
به ثبت حقوق مدیران در این ســامانه نكند ،هرگونه
برداشــت از بیتالمال برای پرداخت حقوق مدیران
جرم محسوب میشود.

هیأتی برای تحقیق و تفحص

واكنشها و فعالیتها بــا هدف كنترل پرداختهای
دولتی یك نتیجه دیگر هم داشــت؛ تشكیل هیأتی
برای تحقیــق و تفحص از حقوقهــای نجومی .این
هیأت قرار است با بررســی خألهای موجود در این
زمینه به یافتــن راهحلهای كارشناســی با هدف
پایان دادن به پرداختهای دولتی خــارج از قاعده
كمك كند.
مالك شــریعتی ،رئیس هیأت تحقیــق و تفحص از
حقوقهــای نجومی با اشــاره به آغــاز فعالیتهای
این هیأت اعالم كردهاســت كه كار تفحــص آغاز و
جلســههایی نیز با مســئوالن مربوطه برگزار شده و
گزارشهایی نیز در این زمینه از آنها گرفته شدهاست.
بهگفته وی ،این هیأت قصد دارد با بررسی بحثهای
قانونی ،خألهای قانونی را رفــع و اصالحات موردنیاز
را برای بستن روزنههای موجود انجام دهد تا اینگونه
پرداختها در آینده انجام نشود .شریعتی همچنین از
دعوت از مسئوالن سازمان بازرسی كل كشور ،دیوان
محاســبات ،وزارت اطالعات و اطالعات ســپاه برای
بررســی موضوع خبر داده و اعالم كرده كــه از ابزار،
توان و كارشناسان مركز پژوهشهای مجلس نبرای
پیشبرد امور و اصالح قانون و همچنین تقویت ابزارهای
نظارتی كه كمك كنــد برای همیشــه راه پرداخت
حقوقهای نجومی بسته شــود هم استفاده میشود.
بهگفته رئیس هیأت تحقیــق و تفحص از حقوقهای
نجومی ،بررسی مصادیق و درمیان گذاشتن تخلفها
با مردم ،موضوعی اســت كه این هیأت در مرحله بعد
سراغ آن میرود.

عزم مجلس در شناسایی گلوگاهها

بهنظر شما پاشــنه آشیل چالش
«حقوقهای نجومی» كجاست؟

معتقدم منشأ آشفتگیهای موجود در این حوزه
بهدلیل وجود ناهماهنگی میان نهادهایی است
كه وظیفه تعیین حقوق كاركنان دولت را برعهده
دارند .آنچه مشخص اســت ،اینكه باید تعیین
حقوقهــا از طریق یك مرجع مشــخص انجام
شود ،نه اینكه هر بخشــی با استناد به مصوبات
خود ،در این بخش دست به موازیكاری بزند و
زمینهساز بروز آشفتگیهایی شود كه به جنجال
حقوقهای نجومی میانجامد.
مشكل اصلی كجاست؟

بهنظر من شورای تعیین حقوق و دستمزد باید
كارآمدتر و مؤثرتر در این حوزه وارد شــود و به
شفافسازی و یكسانســازی پرداختها كمك

كند .فكــر میكنم درطول 3،2ســال اخیر این
شورا حدود 2یا 3بار تشــكیل جلسه دادهاست.
باید انســجام بیشــتری در تصمیمگیریها در
این حوزه وجود داشته باشــد .با توجه به اینكه
ت حقوقهای دولتی بحث چالشی
موضوع پرداخ 
و مهمی اســت و خألهای موجود در این عرصه
میتواند منشأ برخی آسیبها باشد ،دولت باید
ش از گذشته
بحث رصد و كنترل پرداختها را بی 
جدی بگیرد .مجوزهای مربــوط به حقوقها و
پرداختیها باید ازســوی یك مرجع انجام شود
تا پراكندگیها مشكلســاز نشود و پروندههایی
مانند حقوقهای نجومی را بههمراه نداشته باشد.

مگر در قانون خدمات كشــوری
نحوه پرداختها مشخص نشدهاست؟

بله ،اما موضوع این است كه خیلی شفاف نیست.

مكث

عضو هیأت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در گفتوگو با همشهری مطرح كرد

حقوق مدیران دولتی و نمایندگان مجلس چقدر است

همه اینها درحالیاســت كه كارشناســان معتقدند
گلــوگاه اصلــی پرداخــت حقوقهــای نجومی در
شــركتهای دولتی اســت ،نه در ســطح مدیران و
مسئوالن ارشد؛ چراكه در این ســطح با فرمولهای
مشخص و تعیینشدهای مواجه هستیم كه محاسبه
آنها به روشن شدن سقف پرداختی به مدیران دولتی

رهبر معظم انقالب:
برداشتهای غیرمنصفانه از
بیتالمال باید با جدیت دنبال
بشود؛ دریافتهای نامشروع
باید برگردانده بشود كسانی كه
بیقانونی كردهاند باید مجازات
بشوند ،و اگر سوءاستفادهی از
قانون هم شده است بایستی
اینها را بركنار بكنند؛ اینها
كسانی نیستند كه لیاقت این
را داشته باشند كه در این مراكز
قرار بگیرند16( .تیر)1395

طرح khamenei.ir :

مدیرانی كه حقوق نجومی گرفتند

جنجالهای اخیــر پیرامون پرداختهــای ناعادالنه
درحالی در روزهای گذشته بهصدر اخبار كشور بازگشته
است كه سابقه آن به سال1395بازمیگردد .خردادماه
آن سال انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مركزی
ایران ،رئیس صندوق توســعه ملی ،مدیران بانك رفاه
كارگران و مسئوالن و مدیران چند سازمان دیگر خبرساز
شد و واكنشهای گستردهای را در افكار عمومی بهدنبال
داشت و نامهای مختلفی نیز مطرح شد .براین اساس بود
كه در آن مقطع كمیته ویژهای برای بررسی موضوع از
سوی رئیسجمهوری وقت تشكیل و براساس گزارش
این كمیته اعالم شــد كه «نارســاییها و ناكارآمدی
سیاســتها و قوانین قبلی» ،گریزگاههــای قانونی در
گذشته و حال بهجا گذاشته است؛ موضوعی كه سبب
شد حسن روحانی در آن مقطع «اصالح بنیادین ساختار
ناسالم مقررات» را به افكار عمومی وعده دهد؛ موضوعی
كه با توجه به جنجالهای اخیر بهنظر میرسد چندان
كارساز نبودهاست .پس از آن بود كه در میانههای تیرماه
ســال ،1395رئیسوقت مركز پژوهشهای مجلس
در گزارشی به صحن علنی مجلس ،موضوع پرداخت
حقوقهای نجومی به برخی مدیران دولتی را «مسبوق
به سابقه» خواند و اعالم كرد كه در گذشته تعدادی از
دستگاههای دولتی از قوانین مربوط به «حقوق كاركنان
دولت» مستثنا شــده بودند .كاظم جاللی همچنین
عنوان كرد كه برخی دستگاهها مانند بانكها ،بیمهها،
شركتهای دولتی ،وزارت بهداشت ،شركت ملی نفت
ایران و صندوق توســعه ملی در دورههای مختلف از
قوانین مربوط به حقوق كاركنان دولت مستثنا شدهاند و

وضعیت نابسامانی ازنظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای
تسهیالت بانكی دارند .در این گزارش همچنین تصریح
شده بود كه برخی وزارتخانهها ،مانند وزارت اقتصاد و
مؤسسههای وابسته به آن ظرفیتهای قانونی ویژهای
برای پرداخت به مدیران دارند و در صندوق توسعه ملی
پرداختها براساس اختیارات رئیس هیأتعامل بوده
و سقف نداشــته اســت .جاللی در این گزارش تخلف

از اجرای قانون «مدیریت خدمات كشــوری» و وجود
برخی قوانین و مقررات خاص درباره برخی دستگاهها
را عمدهترین دالیل پرداختهای نامتعارف اعالم كرده
بود .در آن مقطــع با وجود اینكــه برخی حقوقهای
نجومی را «جنجال سیاســی» با هدف تخریب دولت
ارزیابی كردند ،اما بررسیهای كارشناسی نشان میداد
خألهای قانونی موجود در ساختار پرداختهای دولتی،
این موضوع را فراتر از جنجال سیاســی ،بلكه بهمثابه
چالشی اساسی در ســاختار نظام پرداخت هماهنگ
مطرح میكند .برهمین اســاس هم بود كــه با انتقاد
مسئوالن ارشد كشور نسبت به چنین پرداختهایی،
پیگیری موضوع در دســتور كار مســئوالن مربوط،
ازجمله قوه قضاییه و دیوان محاسبات كشور قرار گرفت
و پروندههایی نیز برای مدیران متخلف تشــكیل شد.
آمارهایی كه در آن مقطع از ســوی عادل آذر ،رئیس
دیوان محاسبات كشور ،منتشــر شد ،نشان میداد در
موضوع پرداخت حقوقهای نامتعارف حدود 492مدیر
دستگاههای مختلف كشور مرتكب تخلف شدهاند و در
ق
مجموع ۳۹۷مدیر در حدود ۲۳میلیارد تومان «حقو 
نامتعارف» دریافت كردهاند.

دریافتكنندگان
حقوقهای نجومی
لیاقت ماندن ندارند

چالش پرداخــت حقوقهای
نجومی موضوعی اســت كه با
پركردن برخی خألهای قانونی
موجــود برطرف میشــود؛
فرایندی كــه در قانون بودجه
ســال1400پیشبینی كرده
بودیم سیاستهای شركتهای دولتی در این بخش
شفافسازی و براســاس مواد قانونی مشخصی انجام
شود .نكته اینجاســت كه باید درنظر داشت در زمینه
حقوقهای نجومی ،مشــكل اصلی در شــركتهای
دولتی بهوجــود میآیــد؛ چراكه غالبــا تابع حقوق
بازرگانی هستند و چندگانگیهای موجود در زمینه
تعیین سقف پرداختها مشــكالت بسیاری را در این
زمینه بهوجود میآورد .برهمین اساس معتقدم برای
نظم دادن بــه چنین فرایندی مجلــس و دولت باید
ورود جدیتری داشته باشــند .متأسفانه رهاشدگی
پرداختها از گذشــته نهچندان دور زمینهساز بروز
چالشهای عدیــدهای در این حوزه شدهاســت .این
موضوع درحالیاست كه بخش قابلتوجهی از بودجه
كشور مربوط به شركتهای دولتی است ،اما نظارت
بر این شــركتها ،آنگونه كه باید بــه صورت مؤثری
انجام نمیشود و بسترساز پرداختهای نامتعارف نیز
شدهاســت .بهنظرم دولت باید تدابیری بیندیشد كه
پرداختها در این بخش تابع قوانین جاری كشور باشد؛
نه اینكه این شركتها با اســتناد به اینكه به مصوبات
و دســتورالعملهای مصوب خود عمــل میكنند و
تابع حقوق بازرگانی هستند ،پرداختهای نامتعارف
و جنجالســاز داشته باشــند؛ آنهم در شرایطی كه
غالبا سودده نیستند و با اســتفاده از منابع دولتی به
سوددهی میرســند .معتقدم چالشهای موجود در
زمینــه «حقوقهای نجومی» از بخش شــركتهای
دولتی سرچشــمه میگیــرد و باید بــرای این حوزه
چارهاندیشی شود؛ چراكه براساس قانون سقف پرداخت
به مســئوالن دولتی مشخص اســت و تخلف در این
حوزه بهراحتی قابل كشــف و پیگیری است؛ بهعنوان
مثال برای ســالجاری حقوق یــك نماینده مجلس
حدود 14/5میلیون تومان درنظر گرفته شدهاســت
و حقوق وزرا نیز قدری بیشاز این مبلغ تعیین شــده
است؛ موضوعی كه ضرایب و اعداد و ارقام آن براساس
قانون خدمات كشــوری قابل محاسبه است و بررسی
آن كار دشواری نیست .با ســقفی كه ازسوی مجلس
مشخص شدهاست ،دستگاههای دولتی و شركتهای
دولتی مانند آب ،گاز و بــرق نمیتوانند بیشاز حدود
35میلیونتومان حقوق پرداخت داشته باشند .البته
باید استثناها را نیز جدا كرد كه مربوط به متخصصان و
همچنین فعالیت در شرایط سخت است؛ بنابراین دولت
و مجلس باید راهكارهای قانونی مؤثری برای نظارت بر
شیوه پرداختها در شركتهای دولتی داشته باشند.

براساس این قانون مسئوالن كشور در چند رتبه
طبقهبندی شدهاند و نحوه پرداختها مشخص
شدهاســت ،اما نظــارت و كنتــرل بحث اصلی
اســت كه باید بیشاز پیش جدی گرفته شود.
اتفاقی كه در روزهای اخیر افتاد نشان میدهد
آشفتگیهای موجود در ساختار پرداختها جدی
است و دولت و مجلس باید بهصورت جدیتری
به موضوع ورود كننــد و بررســیهای الزم را
انجام دهند.
فعالیتهای هیأت تحقیق و تفحص
حقوقهای نجومی در چه وضعیتی قرار دارد؟

نمیتوان گفت كه درحالحاضر دستاورد ویژهای
داشتهایم .باید گزارشهای مربوط از دستگاههای
مختلف بررسی شود تا بتوان بهصورت شفافتری
پیرامون این موضوع اظهارنظر كرد.

عکس :همشهری  /امیر پناهپور

موضوع پرداخــت حقو قهای نجومــی درحالی با
جنجالهای بســیاری مواجه شدهاســت كه بهنظر
میرسد مجلس شورای اســامی عزم جزمی برای
ساماندهی وضعیت موجود در این حوزه دارد؛ عزمی
كه در تشــكیل كمیتهای با هــدف تحقیق و تفحص
از حقو قهای نجومی نمود یافته اســت .سخنگوی
هیأترئیسه مجلس شورای اسالمی اخیرا در گفتوگو
با رسانهها اعالم كرد هاست كه احكام اعضای كمیته
تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی بهزودی صادر
میشود تا فعالیتهای این كمیته وارد مرحله تازهای
شود تا ضمن شناســایی گریزگاههای موجود در این
حوزه ،بتوان خألهای قانونی را هم در ســریعترین
زمان ممكن برطرف كرد .ســیدنظامالدین موسوی
معتقد است باتوجه به مســائلی كه اخیرا رخ داده و
دریافتیهای نجومیای كه در شركتهای زیرمجموعه
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی مطرح شده ،وزیر كار
و مدیر آن شركت با نجومیبگیران برخورد كردهاند و
این افراد از ســمتهای خود عزل شدهاند؛ موضوعی
كه نشاندهنده حساسیت دولت در این حوزه است.
براساس آنچه سخنگوی هیأترئیسه مجلس شورای
اســامی اعالم كرده ،رئیسجمهــوری به صراحت
موضوع حقوقهای نجومی را تقبیح و تأكید كردهاست
كه بســاط حقوقهای نجومی باید برچیده شــود و
سازمان برنامهوبودجه نیز موظف شده تا راهكارهای
الزم را برای مقابله با حقوقهــای نجومی در بودجه
ســال ۱۴۰۱لحاظ كند و مجلس هم در این موضوع با
دولت همراهی خواهد كرد .اینها درحالیاســت كه
قرار شده كمیته تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی
كه در مجلس تشكیل شد هاســت ،گلوگا ههایی كه
سبب دور زدن قوانین میشــود را شناسایی كند تا
بتوان خألهای موجود در این زمینه را برطرف كرد .از
سوی دیگر این كمیته كمك میكند متخلفان نیز به
دستگاههای قضایی معرفی شوند تا مقابله جدیتری با
این معضل بهعمل آید .سخنگوی هیأترئیسه مجلس
شورای اســامی در این زمینه معتقد است :با توجه
به مكانیســم دریافت حقوقهای نجومی ،این افراد
بهنحوی عمل میكنند كه دریافتی آنها با مبلغی كه در
فیش حقوقشان درج میشود ،متفاوت است .بهعبارتی
برخی از افراد در شركتها و ســازمانها مبلغ فیش
حقوقی خود را اعالم میكنند؛ درحالیكه از طرق دیگر
مانند كارت هدیه ،سكه ،پاداش و ...دریافتهای نجومی
دارند .این نوع دریافتی درحقیقت دور زدن قانون است
و تیم تحقیق و تفحص این موضوعات را پیگیری خواهد
كرد .براساس آنچه ســیدنظامالدین موسوی تشریح
كردهاست ،تحقیق و تفحص مجلس درباره حقوقهای
نجومی شــامل همه نهادها ،شركتها و دستگاههای
كشور است و فقط معطوف به یك وزارتخانه یا سازمان
خاص نیست.

16

ادب و هنر

چهارشنبه  17آذر 1400
شماره 8382

گفتوگو با سیدجواد هاشمی كه این روزها
فیلم «شهر گربهها» را بر پرده سینما دارد

من با دیدن فیلم« »In Timeاحساس كردم سوژه ،سوژه خوبی
است و میشــود آن را ایرانیزه كرد .با اینكه خود فیلم را خیلی
نپسندیده بودم اما موضوعش را خیلی دوست داشتم و به همین
دلیل اقتباس كردم .فكر میكنم میشود از خیلی از فیلمهای
خوب غربی اقتباس كرد و كارهای خوبی بــا توجه به ذهنیت
ایرانی ساخت .البته قصه و موضوع فیلم شهر گربهها واقعا ربطی
به  In Timeندارد و فقط از همان ایده اضافه و كاسته شدن عمر
استفاده كردم

اين فيلم
خانوادههاست
سیدجواد هاشمی از سال1365که نخستین نقش سینماییاش را در فیلم «پرواز در شب» ساخته
مرحوم رسول مالقلیپور بازی كرد تا تقریبا اواســط دهه 80برای تماشاگران سینما تداعیگر
شمایل رزمندهای فداكار بود كه شهادت در ناصیهاش نوشته شده بود .قاعدتا با كمشدن تولیدات
سینمای دفاعمقدس ،هاشمی رفتهرفته داشت از ســینما دور میافتاد و نقشهای كمتری به او
پیشنهاد میشد اما در سال1385بخت به او رو كرد و بعد از 8سال غیبت در سینما ،با بازی در فیلم
«اخراجیها» ساخته مسعود دهنمكی -كه فروش خوبی در گیشه داشت و حسابی بحثبرانگیز
شد -بار دیگر به سینما بازگشت و توانست جایگاه خود را در سالهای منتهی به دهه  1390که دهه
برآمدن سلبریتیها بود ،تثبیت كند و چهره متفاوتی از خود به نمایش بگذارد .هاشمی نمیخواست
فرصتی را كه اخراجیها در اختیار او گذاشته بود از كف بدهد و باز به همان نقشهای تكراریای
كه دیگر تعدادشان هم كم شده بود بازگردد .او دهه 90را با كارگردانی نخستین فیلمش« ،آهوی
پیشونیسفید» ( )1391شروع كرد كه هم فروش خوبی در گیشه داشت و هم توانست رضایت عدهای
از سینماروها و منتقدان سینما را بهدست آورد .در جامجهانی 2014برزیل كه گروهی از چهرههای
مشهور سینما و موسیقی ایران برای تماشای بازیها رهسپار برزیل شدند ،سیدجواد هاشمی هم
یكی از مسافران بود .آن سفر حواشی زیادی داشت؛ از تامین هزینههای سفر گرفته تا پوشش برخی
چهرهها اما هاشمی نمیخواست در دوران جدید در همان قالب گذشته باقی بماند .او انتقادها را به
جان خرید تا بتواند به مردم بقبوالند كه دیگر آن رزمندهای نیست كه در فیلمها شهید میشد .او
یکدهه اخیر3،فیلم «پیشونی سفید« ،»2پیشونیسفید »3و «تورنادو» را براساس فیلمنامههایی
از خودش ساخت و نام خودش را بهعنوان كارگردانی سینمای كودك ـ آن هم در زمانی كه سینمای
كودك دیگر رمقی نداشت ـ تثبیت كرد .حاال و در سال ،1400آخرین ساخته سیدجواد هاشمی به
نام «شهر گربهها» كه فیلمی از سینمای كودك است به روی پرده آمده .هنوز حاشیهها و هاشمی
بهدنبال هم هستند اما او با هوشمندی میكوشد ،با حفظ حسنشهرتش ،از حواشی به سود خود بهره
ببرد و مسیرش را در سینمای كودك ادامه دهد .با هاشمی درباره آخرین فیلمش گفتوگو كردیم.

فیلم با ســكانسهای موزیكال قصد
خلق فضایی مفرح بــرای كودكان دارد اما متن
برخی ترانهها بیشتر تماشاگر بزرگسال را هدف
قرار میدهد .چه شد كه به این نتیجه رسیدید
كه مضامین دلخواهتــان را در قالب فصلهای
موزیكال دنبال كنید؟

خب ،بله! بخشــی از ترانهها كامال بزرگسال است و
مسلما نظر من هم این بوده از اشعاری استفاده كنم
كه مطمئنم هم بچهها حفظشان خواهند كرد و هم
بزرگترها به عمقشــان پی میبرند .فیلمهای من
همیشه 3سطح رویی ،میانی و زیرین دارند .سطح
رویی آن برای بچهها و كسانی است كه فقط به سینما
میآیند و دست میزنند و شادی و كیف میكنند و
بهاصطالح حال میكنند یا غم و اندوه بعضی صحنهها
آنها را به فكــر وادار میكند ولی آنچنان عمیق نگاه
نمیكنند؛ این سطح رویی فیلمهای من است .سطح
میانی برای خانوادهها و نوجوانانی است كه اصوال باز
خیلی تفكر عمیق سیاســی ،فرهنگی و اجتماعی
ندارند .از دیدن فیلم هم لذت میبرند و هم با مواردی
كه سؤالبرانگیز است یا با جوابهایی كه در ذهنشان
هست ،اما باز خیلی عمیق نیست ،روبهرو میشوند.
در واقع ســطح میانی برای خانوادههایی است كه
خیلی عمیق نگاه نمیكنند اما ســطح زیرین برای
كسانی است كه نگاه عمیق فرهنگی و سیاسی دارند
و تحلیل میكنند و اهل تحقیق و مطالعه هستند؛ آنها
بهتر و بیشتر توجه میكنند .فیلم ممكن است برای

با اينكه فیلم فضایــی فانتزی دارد،
اماتاریكی برخی از فصلها با آنچه میتوانست
به جلوه بهتر رنگها -كه معموال در فیلمهای
فانتــزی كودكانه موردتوجــه قرارمیگیرد-
بینجامد ،در تضاد نیست؟

خب ،فیلم آنقدر تاریك نیســت .حــاال نمیدانم
شما در كدام ســینما فیلم را مالحظه فرمودید اما
فیلم در نســخه نهایی بعد از تصحیح رنگ بهنظرم
خیلی شاداب و خوشرنگ و لعاب است .حاال اینكه
ممكن است در سالنی تاریك دیده شود یا در بعضی
صحنهها قدری تاریك باشد ،عمدی در كار نیست و
ما به زیبایی تصاویر بهشدت پایبند هستیم .اعتقادم
این است كه فیلم باید خیلی شیك و خوشرنگ و
لعاب ساخته شود ،مخصوصا برای بچهها.
ایده ســرقت عمر در شهر گربهها از
فیلم « »In Timeیا «ســروقت» (اندرو نیكول،
 )۲۰۱۱آمده است .با توجه به اینكه فیلمی برای
مخاطب كودك ســاختهاید چه شد كه سراغ
اقتباس از فیلم  In Timeرفتید؟

راســتش را بخواهیــد ،بله! مــن با دیــدن فیلم
 In Timeاحساس كردم سوژه ،سوژه خوبی است و
میشود آن را ایرانیزه كرد .با اینكه خود فیلم را خیلی
نپسندیده بودم اما موضوعش را خیلی دوست داشتم
و به همین دلیل اقتباس كردم .فكر میكنم میشود
از خیلــی از فیلمهای خوب غربــی اقتباس كرد و
كارهای خوبی با توجه به ذهنیت ایرانی ســاخت.
البته قصه و موضوع فیلم شهر گربهها واقعا ربطی
به  In Timeندارد و فقــط از همان ایده اضافه و
كاسته شدن عمر استفاده كردم.

گربهای با چهره دونالد ترامپ در
نقشی منفی قرار اســت ابعادی سیاسی به
فیلم بدهد و در تیتراژ هــم نام ترامپ را جزو
بازیگران فیلم قرار دادهاید .فكر میكنید ارجاع
فیلم به رئیسجمهوری سابق آمریكا چقدر برای
مخاطب كودك تأثیرگذار است؟

اول صحبتهایم گفتم كه این فیلم ،فیلم خانواده است
و لزوما بچهها نمیفهمند كه آن شخصیت ،ترامپ
است یا نه .مهم این است كه بچهها بدانند شهر گربهها

كمي فيلمنامه و كلي گريم!

سيدجواد هاشمي پيش از «شهر گربهها» 4فيلم كودك و نوجوان
ساخته بود .هاشــمي از همان نخستين فيلمي كه ساخت ،يعني
«آهوي پيشوني سفيد» كه از آن با عنوان «اختاپوس» و «پيشوني
سفيد  »1هم ياد ميشود ،به اســتفاده از موسيقي و ترانه ،ايجاد
دنيايي فانتزي و گريم سنگين بازيگرانش تأكيد داشت .قاعدتا
سينماي ايران چه در وجه سرمايهگذاري و چه در وجه خالقيت
و ابعاد توليدي توان رقابت با محصوالت خارجي سينماي كودك و
نوجوان را ندارد اما هاشمي سعي كرده اين ضعفها را با بهرهگيري
از موسيقي و ترانه و گريم بازيگرانش جبران كند و فضايي مفرح
و خيالانگيز در فيلمهايش بســازد كه پسند كودكان و رضايت
خانوادهها را بهدنبال داشته باشد .اما آيا همه جذابيت انيميشنها
يا فيلمهاي تركيبي رئال ـ انيميشن (كه گاه با عنوان اليو اكشن
از آنها نام ميبرند) به جلوههاي ویژه بصري اين آثار برميگردد؟
واقعيت اين است كه مثل اغلب توليدات ژانري آنچه باعث گيرايي
يك فيلم كودك و نوجوان ميشود ،داستان جذاب و روايتگري گرم
و روان فيلم است .بچهها بيش و پيش از آنكه پيامهاي اخالقي فيلم
را دريابند ،جذب داستان و شخصيتهايش ميشوند .در مطلب
پيشرو بر مسيري كه هاشمي در تكتك فيلمهايش طي كرده تا
به شهر گربهها رسيده نگاهي انداختهايم.
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حاكمی دارد كه آن حاكم دارد عمر دیگران را میگیرد
و به عمر خودش اضافه میكند .این مهم است و بچهها
این را خیلی راحت میفهمنــد .بزرگترها ترامپ را
میشناسند .شخصیت ترامپ یك شخصیت فانتزی
عجیب و غریب و بینظیر در زمره رئیسانجمهوری
عالم است و به همین دلیل من این شخصیت فانتزی
را در فیلم فانتزیام استفاده كردم .قصدم این نبوده
كه بچهها ترامپ را بشناسند یا شخصیتپردازیاش
كنم .یكبار هم در فیلم نام این شخصیت را نبردهام و
اسمش «گربه گنده» است و واقعیتش فكر میكنم
سؤالتان خیلی سؤال درستی نبود.
پایانبندی فیلم ،با جایگزینی علیرضا
خمسه برای ریاست شهر گربهها ،عمال مقدمهای
برای قسمت دوم میشــود .با توجه به تجربه
پیشونیسفید ،گویا به ســاخت سری فیلمها
عالقه خاصی دارید و بعد از ســری فیلمهای
پیشونیسفید نوبت به ســری فیلمهای شهر
گربهها رسیده است .شــهر گربهها 2با همین
تركیب بازیگران ساخته شده است؟

بخشهایی از فیلم شــهر گربهها 2باقی مانده اما
مسلما قصهای در همین راستا خواهد بود و با همین

داســتان فیلم « »In Timeكه هاشمی ایده سرقت عمر
را از آن گرفتــه ،از چه قرار اســت؟ در آینده نه چندان
دور ،میزان كامل عمر طبیعی یك انســان از ۲۵ســال
تجاوز نمیكند و امكان زندگی بیشتر از این مدتزمان
وجود ندارد اما اگر كسی بسیار ثروتمند باشد ،میتواند
با مهندسی ژنتیك ،میزان طول عمر خود را تا بینهایت
افزایش دهد اما برای افراد فقیر 2گزینه بیشــتر وجود
ندارد؛ یا هرطور شــده پول الزم برای خرید طول عمر
را تهیــه كنند یا اینكــه صبر كند تا در ۲۵ســالگی با
زندگی خداحافظی كنند اما در یك شــب جوانی فقیر
به نام «ویل ساالس» به شــكل اتفاقی با مردی روبهرو
میشود كه عمری بســیار طوالنی دارد و بعد از دریافت
این عمر از او ،قصد دارد تا شــرایط زندگــیاش را تغییر دهد اما پلیــس فكر میكند كه
این میزان طــول عمر با دزدی بهدســت آمــده . ...خــود فیلم چندان چنگــی به دل
نمیزند اما ایــده اولیه آنكه كم و زیاد شــدن عمر آدمهاســت جذاب بهنظر میرســد.
 In Timeدر رتبهبندیهای سایتهای  metacriticیا  IMDbفیلمی متوسط ارزیابی شده است
اما در زمان اكرانش توانست 174میلیون دالر فروش كند و چندبرابر بودجه 40میلیون دالریاش
را بازگرداند .حاال باید دید ایده این فیلم آمریكایی بهكار فیلم شهر گربهها میآید و فروش آن
را در گیشه تضمین میكند یا نه.

بازیگران .ممكن است تعدادی از بازیگران كم شوند
اما كال فیلم ادامه این داستان نیست بلكه برگشت
به ابتدای ماجراست .به این معنی كه شهر گربههای
كنونی در واقع شهر گربهها 2است و ما شهر گربهها1
را بعدا خواهیم دید .ما به این موضوع اشاره نكردیم
كه مخاطب دچار ســردرگمی نشود كه اگر این دو
است پس یك كجاست! تصمیم داریم كه بعدا آن
فیلم را به اسم شهر گربهها 1اكران كنیم.
این ســالها در پشــت دوربین به
عوامل ثابتی رسیدهاید .فرشاد خالقی در مقام
فیلمبردار و بهنام صبوحی بهعنوان آهنگساز
در ســری فیلمهای پیشونیسفید همراهتان
بودهاند .ظاهرا ً كار كردن با یــك تیم ثابت را
ترجیح میدهید.

بله ،من اصوال خیلــی وقتها از تركیــب عوامل و
بازیگران ثابت به نتایج بهتری میرســم .احساس
میكنم وقتی آدم با افكار یك كارگردان آشنا میشود،
خیلی راحت میتواند تصاویر و مفاهیم بهتری منتقل
كند یا موسیقی مطابق ســلیقه كارگردان بسازد .با
آقای صبوحی بیشتر از 30سال است كه رفیق هستم.
ما از ابتدا با هم كار میكردیم و مسلم است كه سلیقه
من به آقای صبوحی نزدیك اســت .در تصویربرداری
آقای خالقــی را مثال زدید ولی من تمــام عواملم در
فیلمهایم عوامل تكراری هســتند ،چون شرایط من،
ذهنیات من ،نــوع نــگاه و عالقهمندیهایم را بهتر
درك میكنند.

خالصه داستان فيلم:
آهوي پيشــوني ســفيد كه از دست
سختگيريهاي پدرش خسته شده ،با
فريب عجوزه راهي شهر آرزوها ميشود
و در آنجا با حوادثي روبهرو ميشود كه
در انتظار او نشستهاند.
ويژگي :ترانه و موسيقي ،فضاي شاد
و مفرح ،گريمهاي متنوع و ســنگين،
طراحي صحنه و لباس منطبق بــا حال و هواي فيلم ،شــوخيهاي
حسابشده و استفاده از نمادها و عناصر فرهنگ عامه از نقاط قوت اين
فيلم است .البته باز هم فيلمنامه و ضعف شخصيتپردازي پاشنه آشيل
آن محسوب ميشود.
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مكث

البته فیلم من فیلم ضدمهاجرت نیســت؛ فیلم با
فكر و اندیشه مهاجرت كردن است .در انتهای فیلم
نشان میدهم كه چند نفر در شهر گربهها میمانند
چون اهدافشان مشخص اســت .من میگویم كه
بدون تفكر نباید مهاجرت كرد .مخاطب اصلی من
هم خانواده اســت؛ یعنی هم بزرگ و هم كوچك
اما بیشــتر با یك دنیای فانتزی وارد ذهن كودكان
میشــوم ،چون بهنظرم باید به بچهها آموزش داد
كه از همین كودكی مراقب آیندهشان باشند .اینكه
فكر كنیم بچههــا نمیفهمند ،اشــتباه میكنیم.
بچهها فیلمهای من را مكرر تماشــا كردهاند؛ هم
پیشونیســفید و هم تورنادو را و فكر میكنم شهر
گربهها هم از آن فیلمهایی اســت كه بعد از دانلود
كردن ،مكرر تماشــایش میكنند و مسلما مفاهیم
سختش را هم دریافت خواهند كرد .دقیقا مخاطب
من هم خانواده اســت؛ یعنی بچهها و بزرگترها و
به همین دلیل با یك نــگاه فانتزی زبان كودكانه و
نوجوانانه را انتخاب كردم.

نگاهي به فيلمهاي سيدجواد هاشمي در مقام كارگردان

عکسها :پیام نصیری خرم

با توجه به تم ضدمهاجرت فیلم شما و
ارجاعها و پیامهای سیاسی آن ،شهر گربهها را
دقیقا برای چه مخاطبی ساختهاید؟

آنها چالشبرانگیز باشــد یا ممكن است با تعمق در
فیلم به نتایج خوبی برسند .این سه سطح وجود دارد
و لزوما اشعار هم طبق همین موضوع طراحی شده
است .من همیشه از موســیقی در كارهایم استفاده
میكنم چراكه موسیقی میتواند به ذهن خیالانگیز
بچهها كمك كند و شــادمانی را منتقل میكند و
بچهها موسیقی دوست دارند و خیلی چیزهای دیگر.

نگاه

ســكانسهای موزیكال فیلم ،طبق
روایت اثــر ،فصلهای فریب هســتند كه در
نهایت به از دست رفتن عمر گربهها میانجامد،
درحالیكه فیلم برای كسب جذابیت و كشش
دقیقا از همین بخشها بهرهمیگیرد؛ یعنی این
بخش سرابگونه ماجراست كه بار ایجاد كشش
و جذابیت اثر بــرای مخاطب كودك را برعهده
گرفته است.

اصوال در كارهای من موسیقی نقشی اساسی دارد،
ولی نه مثل فیلمهای هندی بلكــه به روند فیلم و
پیشبرد قصه كمك میكند؛ مثل پیشونیسفید یا
دیگر فیلمهایم كه قصه را با موسیقی دنبال میكنم.
بهنظرم موسیقی هم دنیای مفرح را تامین میكند
و هم پیشبرنده قصه من است .به همین دلیل فكر
میكنم موسیقی فیلمهایم میتواند هم برای بچهها
جذاب باشد و هم برای كسانی كه سیر دراماتیك را
با موسیقی دنبال میكنند و با موسیقی به انتهای
قصه میرسند .بماند كه در موسیقی وجه تفریحی
و شادمانه یا خیلی وقتها تلخی و غم و اندوهی كه
اصوال در فیلمهایم به آن توجه میكنم وجود دارد.
خیلی وقتها به من میگویند چرا فیلمهایت آنقدر
غمانگیز است؟ و من میگویم بله ،من در اصل اكثر
فیلمهایم تم تراژدی دارد .در مواجهه پیشونیسفید
با اختاپوس در فیلم پیشونیسفید ،حتی در تورنادو
و حاال در شهر گربهها یك تراژدی شكل میگیرد
ولی این تراژدی خودش را در الیه شادمانی در قصه
نشان میدهد.

خالصه داستان فيلم:
اختاپــوس از درون يك غــار بر قلعه
فرمانروايــي ميكند .او بــراي به دام
انداختن آهوها و نوشيدن عصاره تن
آنها بلبله را به خدمت گرفتهاســت
اما آهوها با نقشــه پيشونيســفيد از
قلعه فرار ميكنند .از سوي ديگر ،مادر
پيشونيسفيد برگشته تا او را از ساالر،
يعني پدرخواندهاش ،پس بگيرد و پيشونيســفيد بهدليل رنجش از
ساالر ،ميخواهد نزد مادرش بازگردد اما...
ويژگي :همان عناصري كه براي جذابيت فيلم اول استفاده شده بود در
اين فيلم هم وجود دارد اما از اينجاست كه هاشمي تصميم ميگيرد ،به
جاي ساختن فيلمي براي بچهها ،به مسير ديگري برود و اثرات زيانبار
مشكالت و درگيريهاي بزرگساالن را بر كودكان به تصوير بكشد .از سر
ياش دور ميافتد.
همين پيچ ،هاشمي از مسير اصل 
پيشونيسفيد )1397( 3

خالصه داستان فيلم:
اختاپــوس قصــد دارد شــير ه جان
پيشونيســفيد را به چنگ بياورد .او
مادر و پدر پيشونيســفيد را طلسم
ميكند تا از آنها براي به دام انداختن
پيشونيســفيد اســتفاده كنــد.
پيشونيســفيد خودش را تســليم
اختاپوس ميكند تــا مادر و پدرش را
از طلسم او نجات دهد .با كمكهاي يك پير خردمند بهنام پيراستاد
و ميمون زرنگي بهنام پنجهطال ،پيشونيســفيد نجات پيدا ميكند و
اختاپوس نابود ميشود.
ويژگي :در زمان اكران قسمت ســوم پيشوني سفيد برخيها معتقد
بودند كه فيلم بيش از حد براي كودكان خشــن است و چنين اثري
نميتواند فيلمي كودكانه تلقي شود .حتي اگر معتقد باشيم كه ميزان
خشونت در فيلمها امري سليقهاي است و در عوض صحنههاي خشن
فيلم ،پيامهاي اخالقي فراواني هم در داستان وجود دارد اما نميتوان
منكر شد كه باز فيلمنامه آخرين قسمت سهگانه پيشوني سفيد قوام
الزم را ندارد و بهاصطالح كميتش لنگ ميزند .البته چه پيشوني سفيد
2و چه پيشوني سفيد 3هر دو در اكران موفق بودند و فروش نسبتا خوبي
داشتند .خالي بودن دست سينماي ايران در توليدات كودك و نوجوان
باعث شده كه اين سهگانه مورد توجه بچهها و خانوادهها قرار بگيرد .به
هر حال نبايد فراموش كرد كه هاشمي در اين سهگانه به سراغ نوعي
از داستانگويي رفت كه كمتر كسي خيال ميكرد در سينماي ايران
جواب بدهد و بتواند قاپ بچهها را بدزد.
تورنادو ()1398

خالصه داستان فيلم:
فيلم داســتان پروفســوري را روايت
ميكند كه موفق به ساخت رستوراني
شــده كه در نهايت به سفينه تبديل
ميشــود .با ورود  4نوجوان به قصه و
خرابكاري آنها ،اين سفينه مقداري
زودتر از موعد به پرواز درميآيد .سفينه
در نهايت به فضا ميرود و در سرزميني
ناشناخته فرود ميآيد.
ويژگي :از «تورنادو» استقبال كمتري از ديگر ساختههاي هاشمي شد.
شايد چون هميشه نميتوان به گريم يا طراحي صحنه اتكا كرد و توقع
داشت كه تماشاگر صرفا براي ديدن گريمهاي جالب (نه چيزي عجيب
و خارقالعاده بلكه صرفا خوشرنگولعاب) به سينما بيايد .باز داستان و
فيلمنامه فيلم آنچنان كه بايد و شايد نميتواند تماشاگر را درگير كند و
او را بهدنبال خود بكشد .گريم ،طراحي صحنه ،رنگ و نور ،فيلمبرداري،
موسيقي و همه تكنيكهايي كه الزمه ساخت يك فيلم است ،زماني
به ايجاد فرمي منسجم و گيرا ميانجامد كه در پشت همه آنها داستاني
يلكنت وجود داشته باشد .در غيراين صورت فيلمي كه
جذاب و روايتي ب 
فقط روي تكنيكهاي فيلمسازي حساب كرده و به شاكله نينديشيده،
به كيكي شبيه ميشود كه خامه زياد دارد ،اما از ناني كه بتوان اين خامه
را روي آن گذاشت خبري نيست.

  مادر و دختردر اردوي تيمملي
يك ساعت بازي5،ساعت نيمكت

روزهاي نهچندان خوب سامان قدوس بعد از اردوي تيم ملي

19

  خوششانسي بزرگ يحيي

وقتي تيمي شبيه استقالل ليگ دوازدهم نداريم

18

الهام فرهمند كه 4ماه و نيم پيش مادر شد به اردوي تيم ملي فوتبال دعوت شده و با
دخترش به اردو آمده است .او به صعود تيم ملي به جامجهاني اميدوار است 20

  مرگ درميزند

20

19

بارسلونا براي صعود به مرحله بعد براي اولينبار بايد در مونيخ ببرد
بایرن مونیخ

23:30

بارسلونا

بنفیکا

23:30

دیناموکیف
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استقالل
برای مساوی
آمده بود
مهدي ترابي كه در اين فصل فقط يك گل زده
ميگويد :شرايط اينطور نمیماند،
در بازیهای آينده بيشتر گل ميزنم
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نكته بازي

ليگ برتر -هفته نهم

وزير چونبوك موتورزي ،نميخواهيم

پنجشنبه 18آذر1400
پیکان-استقالل
سپاهان-صنعت نفت آبادان

در ليگ باشــگاهي كرهجنوبي هم
يك گالت اتفاق افتاده و چونبوك
موتورز بــراي پنجمينبار پياپي
موفق به كســب قهرماني شــده
اســت .آنها در هفته پاياني با 2گل
جهجو يونايتد را بردند و گالت كردند.
راستش با زبان كرهجنوبي آشنا نيســتيم ،اما خيلي دوست
داريم بدانيم آيا االن كسي در آن كشور در مورد وزير ورزش
«چونبوك موتورزي» حرف ميزند يا نه! اين احتمال هم وجود
دارد كه مديرعامل اولسان هيونداي در جمع هواداران با تكان
دادن دستهايش گفته باشــد« :در چند سال اخير عدهاي
اجازه ندادند اولسان قهرمان شود كه من پوست اينها را خواهم
كند!» آقايان ،برادران عزيز؛ از يوونتوس تا بايرن ،از چونبوك
تا پرسپوليس ،قهرمانيهاي پياپي چيز عجيبي نيست و لزوما
پشت پرده خاصي ندارد.

16:00

پرسپولیس-هوادار

18:00

جمعه  19آذر 1400
ت مسجدسلیمان-ذوب آهن
نف 
پدیده مشهد-گل گهرسیرجان
مس رفسنجان-تراکتور
آلومینیوم اراک-فجر سپاسی

15:00

فوالد-نساجی مازندران

18:00

جام حذفی یک شانزدهم نهایی

نه بابا ،خيلي هم خوب بود

كيفيت پايين داربي تهران انتقادهاي
بســيار زيادي را بهدنبــال آورد؛
آنقدر كه هنوز هــم تركشهاي
اين ماجرا ادامــه دارد .در اين بين
يكي از تندروترين منتقدان ديدار
پرسپوليس و استقالل ،خداداد عزيزي
بود  .او عملكرد هر دو تيم را زير سؤال برده و گفته« :داربي حال
مردم را بد كرد ».البته آقا خداداد حتما اشتباه ميكنند .ايشان
همان كسي هستند كه وقتي دراگان اسكوچيچ گفت فوتبال
ايران در جنبههاي تاكتيكي جاي پيشرفت دارد ،نزديك بود
دهان ســرمربي تيم ملي را جر بدهد .واقعا هم شنبه ثابت شد
مربي كروات مزخرف گفته بود .اصال دربي تهران بهترين مسابقه
سال فوتبال جهان بود و كيفيت ممتاز مسابقات باشگاهي ايران
را نشان داد .خداداد هم حتما ناهار غذاي بيرون خورده بود كه
حالش بد شده ،وگرنه بازي مشكلي نداشت.
پس هيچچيز غيرممكن نيست

مهدي شــيري با حضــور در داربي
تهران ،به ركــورد انجام 100بازي
براي پرســپوليس رسيد .شيري
عزيز سالهاست پست دفاع راست
پرســپوليس را در اختيــار دارد و
اگرچه گاهي از سوي سيامك نعمتي
تهديد شــده ،اما درنهايت جايگاهش را حفظ كرده اســت.
شيري منتقدان و موافقان زيادي دارد .ما هم به تمام ديدگاهها
احترام ميگذاريم .با اين حال  100بار حضور او در مسابقات
پرسپوليس و سالها عضويت اين بازيكن در تركيب قهرمان
بالمنازع فوتبال ايران ،نشان ميدهد دنيا جاي عجيب و غريبي
اســت و هيچ اتفاقي در آن غيرممكن نيست .وقتي ميتواني
بهعنوان دفاع راست با كمترين پاس گل و سانتر سالم سالها
در چنين تيمي بازي كني و هيچكس هم به فكر جذب رقيب
براي تو نباشد ،يعني در اين دنيا وقوع هر اتفاقي «ممكن» است!

آماربازي

استقاللآمده بود یک مساوی بگیرد

امیرحسین اعظمی| پرسپولیس بعد از تساوی با استقالل ،حاال
آماده بازی هفته نهم برابر هوادار میشود .سرخپوشان تهرانی
در مقطعی از لیگ امسال چند امتیاز حساس از دست دادند
ولی گرفتن 7امتیاز در 3مســابقه اخير شرایط پرسپولیس را
بهتر کرد و شــاگردان یحیی گلمحمدی از همین حاال رقابت
شانهبهشانهای با سپاهان و استقالل برای کسب عنوان قهرمانی
دارند .با مهدی ترابی ،هافبک ملیپوش پرسپولیس در خصوص
داربی تهران و شرایط پرســپولیس در لیگ امسال صحبت
کردیم .او در این گفتوگو تاکید کرد که نتیجهگرفتن در لیگ
نسبت به سالهای گذشته سختتر شده است.
از داربی روز شنبه شروع کنیم که عملکرد فنی هر
دو تیم با انتقاد بسیاری از کارشناسان و رسانهها همراه شد.

در اینکه داربی تماشاگرپسندي نبود ،شکی وجود ندارد .ما تالش
کردیم تا برنده شــویم و اتفاقا در شــروع نیمه دوم نمایش خوبی
داشــتیم ،چند موقعیت هم ایجاد کردیم که اگر یک گل میزدیم
قطعا ممکن بود شرایط بازی عوض شود .حریف هم آمده بود که یک 
مساوی از ما بگیرد .به هر حال نتوانستیم در این بازی برنده شویم و
امیدوارم در بازیهای بعدی جبران کنیم.
برخی معتقدند اســتقالل با کنتــرل نقاط قوت
پرسپولیس ،بازی تیم شما را خراب کرد .با این موضوع موافقی؟

نمیدانم باید این موضوع را تایید کنم یا طور دیگری جواب بدهم.
نکته واضح این بود که استقالل برای گرفتن مساوی از ما به زمین
آمده بود تا اگر روی کرنرها و ضربات ایستگاهی هم شانسی به دست
آورد ،از آنها استفاده کند .فکر میکنم استقالل برنامه خاصی برای
این بازی نداشت ،در نهایت امتیازها تقسیم شد و ما تالش میکنیم
با پیروزی در بازیهای بعدی هواداران را خوشحال کنیم.
در پرســپولیس انتظارات از تو باالست و وقتی از
دوران اوج فاصله میگیری ،خیلیها میگویند افت کردهای.
خودت با این موضوع موافق هستی؟

همیشــه انتظار همه از پرســپولیس و بازیکنانش باالست و هیچ
بازیکنــی در پرســپولیس کار راحتي ندارد .من هــم میدانم که
همیشه باید در اوج باشم .شــاید چون امسال فقط یک گل زدهام،
چنین دیدگاهی در مورد من وجود دارد ولی مطمئن باشید شرایط
اینطور نمیماند و من در بازیهای آینده بیشتر گلزنی خواهم کرد.
در حال حاضر 3کارته هستی؟

بله ،من 3بار اخطار گرفتم که 2بارش کامال اشــتباه و بیمورد بود.
در بازی با استقالل هم بدون هیچ خطایی توپ را گرفتم و داور به
من کارت زرد داد که واقعا برایم عجیب بــود .در ضمن من بعد از
گرفتن کارت اعتراض کردم .البته باید بیشتر حواسم را جمع کنم
تا اخطار نگیرم.

7.9

محسن فروزان با نمايش خوبي كه در مقابل
سپاهان داشت و ضربه پنالتي كه از شهريار
مغانلو گرفت ،باالتريــن امتياز را در جمع
گلرها ثبت كرد و بهترين دروازهبان هفته
هشتم شد .فروزان عالوه بر سيوهاي مكرر و دفع پنالتي ،يك پاس كليدي
هم به همتيميهايش داد و براي گلگهر موقعيت گل ايجاد كرد .او با اين
عملكرد ،نمره 8.48را از متريكا گرفت و بعد از 2هفته نيمكتنشيني در
بهترين فرم خودش به تركيب گلگهر برگشت .فروزان كه در اين فصل
هرگز نمره باالتر از 8نگرفته بود و بهترين نمرهاش در هفته اول با 7.37
ثبت شده ،با نمره خوب اين هفتهاش به ميانگين 7.24رسيد و بهترين
دروازهبان ليگ (تا اين مقطع) هم شــد .او حاال باالتر از پورحميدي و
بشاگردي ،صدرنشين جدول دروازهبانهاست.

7.24

14:30

پدیده-استقالل مالثانی

14:45

ذوب آهن -رایکا بابل
صنعت نفت-شمس آذر قزوین

شرایط تیم در آستانه بازی با هوادار چطور است؟

شــرایط تیم خوب اســت .ما قبل از داربی 2برد روحیهبخش
آوردیم و خودمان را به باالی جدول رساندیم .حاال هم امیدواریم
که هوادار را شکســت بدهیم تــا این روند خوب ادامه داشــته
باشد.

ماشین سازی-مس کرمان
پیکان-قشقایی شیراز

15:00

آلومینیوم-فجر شهید سپاسی

هوادار را شکست میدهید؟

پیشبینی سخت است ولی هدفمان چیزی جز برد نیست .هوادار
هم تیم خوب و سختکوشی است که فکر میکنم در چند بازی
بدشانسی آورد .نباید تصور کنیم بازی آسانی در پیش داریم .در
لیگ امسال همه بازیها سخت است.

خیبر خرم آباد -مس شهر بابک

15:30

گل گهر -شهرداری آستارا

16:30

امسال قهرمان میشوید؟

استقالل -نود ارومیه

مــن گفتم که همــه بازیها ســخت اســت .ما واقعا امســال
نسبت به ســالهای گذشــته لیگ ســختتری داریم و شما
میبینید که اکثر نتایج قابل پیشبینی نیســتند .احساس من
این است كه در ســالهای گذشــته بازیها راحتتر بود و من
اوایل فصل هم در مصاحبه با شــما گفته بودم که لیگ امسال
ســخت اســت .هر بازی برای ما حکم فینال را دارد و باید بازی
به بازی جلــو برویم .تمام هدفمان این اســت که ششــمین
قهرمانی پیاپی را به دســت بیاوریم تا هواداران هم خوشــحال
شوند.

سپاهان-شهید اورکی اسالمشهر

17:30

فوالد-شهرداری نوشهر

17:45

دوشنبه  ۲۹آذر1400
خلیج فارس ماهشهر -هوادار

14:30

تراکتور -مس رفسنجان

8.55

تيم مس رفسنجان با برتري 3بر صفر مقابل
ذوبآهــن ،بهعنوان بهتريــن تيم هفته
هشتم انتخاب شد .بازي مس در اين هفته
امتياز فنــي 7.9را از آناليزورهاي متريكا
گرفت .در هفته هشــتم ،گلگهر هم پيروزي بزرگي به دســتآورد و
سپاهان صدرنشين را با 4گل شكســت داد .اما خوردن 2گل ،تحمل
25شوت و 8شوت داخل چارچوب باعث شد كه اين تيم با نمره متريكا
7.7بهترين تيم هفته نشود .آلومينيوم هم با رسول خطيبي ،تراكتور را
در تبريز شكســت داد و نمره  7.8را دريافت كرد .اما مس رفســنجان
قلدرترين تيــم هفته بــود و در 58درصد از نبردهايش پيروز شــد تا
مقتدرانهترين برد هفته هشتم را جشن بگيرد .ذوبآهن در اين بازي به
اندازه مجموع ميزبانيهاي قبلياش گل خورد.

آرمان گهر سیرجان -نساجی

مهدي ترابي كه در اين فصل فقط يك گل زده ميگويد :شرایط اینطور نمیماند ،در بازیهای آینده بیشتر گل ميزنم

متريكا

مهدي تيكدرينژاد از تيم گلگهر كه زننده
2گل تيمش در جريان پيروزي4بر 2مقابل
ســپاهان بود با كســب باالترين امتياز
بهعنوان بهترين بازيكن اين هفته از ليگ
برتر انتخاب شد .در اتفاقي كمسابقه ،در اين هفته 7بازيكن توانستند از
سايت متريكا نمره باالتر از  8بگيرند .در پرگلترين بازي هفته مهدي
تيكدرينــژاد در 69دقيقهاي كه بــازي كرد 2گل زد ،يــك مرتبه با
پاسكليدي موقعيت ساخت2 ،دريبل موفق داشت و فقط 2پاس اشتباه
داد .تيكدرينژاد كه يكي از 3هافبك تيم قلعهنويي در اين هفته بود ،با
نمره متريكا  8.55بهترين بازيكن هفته هشتم شد .دومين بازيكن برتر
هفته هم دروازهبان گلگهر بود و بعد از اين دو نفر ،محسن آذرباد از مس
رفسنجان با نمره 8.47سومين بازيكن برتر هفته بود.

یکشنبه ۲۸آذر1400

خوششانسي
بزرگ يحيي
وقتي تيمي شبيه استقالل
ليگ دوازدهم نداريم

پاسهاي هرز

يك نكته آماري جالب ،قابلتوجه حميد مطهري
تالش عوامل  2باشگاه پرسپوليس و استقالل براي توجيه سطح فني پايين داربي تهران همچنان ادامه
دارد .در اين ميان حميد مطهري ،رسانهايترين دستيار تاريخ فوتبال جهان(!) از منتقدان شهرآورد
گاليه كرده كه چرا نكات فني و تاكتيكي بازي را نميبينند .او بهعنوان يكي از دستاوردها ،مدعي
شده در داربي تهران سابقه نداشته تيمي به عدد 500پاس برسد ،اما پرسپوليس اين كار را انجام
داد .نكته نخست اينكه آمار مورد اشاره مطهري درست نيســت ،چون در خيلي از شهرآوردها
تعداد پاسهاي يكي از 2تيم به حوالي 500رســيده بود و بهطور مشــخص در داربي برگشت
ليگ شانزدهم پرسپوليســيها 574پاس با دقت 80درصد دادند ،هرچند آن بازي را با نتيجه
 3بر  2باختند .اين نشــان ميدهد همهچيز در فوتبال پاس دادن نيست؛ مخصوصا كه عمده
پاسكاريهاي سرخپوشان در داربي اخير در منطقه دفاعي و به شكلي كامال بياثر انجام شد .در
نقطه مقابل پرسپوليس در داربي برگشــت ليگ پانزدهم و در جريان برتري تاريخي  4بر  2برابر
اســتقالل تنها 242پاس با دقت 71درصد داشت ،اما آن بازي را به شــكلي خاطرهانگيز برد و تازه
استقالل خوششانس بود كه گلهاي بيشــتري دريافت نكرد .در نتيجه بهتر است آقاي مطهري در
خالل پرگوييهاي هميشگيشان ،كمي مستندتر و قابلقبولتر حرف بزنند.

نبرد پرسپوليس و استقالل آنقدر نااميدكننده و ضعيف
از آب درآمد كه حاال خيليها را در مورد كيفيت فني 2
تيم دچار ترديد كرده است .اين بيم و نگراني در مورد
پرسپوليس از مسابقات آسيايي ابتدايي فصل شروع شد؛
جايي كه آنها به سختي استقالل تاجيكستان را شكست
دادند و بعد بدجوري به الهالل عربستان باختند .هنوز
مجموع عملكرد پرسپوليس در ليگ برتر هم چنگي به
دل نزده اســت ،با اين حال آنها مدعي اصلي قهرماني
هستند و اين مسئله ،از حجم انتقادات ميكاهد .اينكه
پرسپوليس با اين شرايط همچنان چشم به فتح جام
دارد ،غيراز تواناييهاي فني اين مجموعه ،دليل ديگري
هم دارد كه به افت ســاير رقبا مربوط ميشود .اگرچه
امسال سپاهان تيم پرمهرهاي بسته ،اما حتي بضاعت
موجود پرســپوليس هم چيزي از تيــم اصفهاني كم
ندارد2 .بازيكن مياني سپاهان سروش رفيعي و فرشاد
احمدزاده هستند كه خود يحيي گلمحمدي ابتداي
همين فصل آنها را نخواســت .همچنين امثال دانيال
اســماعيليفرد ،اميد نورافكن ،مسعود ريگي ،شهريار
مغانلو و سجاد شهباززاده را بايد جزو خوبهاي سپاهان
دانست ،اما از ياد نبريم پرسپوليس هم ستارههايي نظير
جالل حسيني ،كمال كاميابينيا ،ميالد سرلك ،مهدي

15:00

ترابي ،وحيد اميري ،اميد عاليشاه و مهدي عبدي را در
اختيار دارد.در اين مدل مقايسه اما ،بهطور مشخصتر
بايد به استقالل اشاره كرد؛ تيمي كه حاال حضور كوين
يامگا و رودي ژستد در آن از نمادهاي ريختوپاش به
شمار ميآيد ،اما نبايد فراموش كرد موجودي اين تيم در
گذشته بسيار چشمگيرتر بوده است .بهعنوان مثال دوره
اولي كه يحيي گلمحمدي روي نيمكت پرسپوليس
نشست ،يعني در نيمفصل دوم ليگ دوازدهم ،استقالل
تيمي بسيار قدرتمند در اختيار داشت كه پيش از پايان
فصل قهرمانياش را قطعي كرد .در آن تيم ستارگاني
همچون مهدي رحمتي ،پژمان منتظري ،اميرحسين
صادقي ،حنيف عمرانزاده ،خسرو حيدري ،جواد نكونام،
جيلويد ساموئل ،مجتبي جباري ،فرهاد مجيدي ،آرش
برهاني و ...توپ ميزدند .اين تيم در آن ســال آخرين
قهرماني ليگي استقالل را به دستآورد و نتايج يحيي
گلمحمدي با پرسپوليس ،تحت همين فشار زير سؤال
رفت .درنهايت هم گلمحمدي بعد از شكست در ديدار
فينال جام حذفي برابر سپاهان در فضايي كامال منفي از
پرسپوليس جدا شد .او اما امروز بايد خوشحال باشد كه
چنين رقيب قدرتمندي ندارد ،در غيراين صورت قافيه
برايش بسيار تنگتر از اينها ميشد.

شاهین بوشهر -نفت مسجد سلیمان

15:30

پرسپولیس -ویستا توربین تهران

17:30

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
پنجشنبه 7بهمن1400
ایران  -عراق

ﺳﻪشنبه 12بهمن1400
ایران  -امارات

پنجشنبه 4فروردین1401
کره جنوبی  -ایران

ﺳﻪشنبه 9فروردین 1401
ایران  -لبنان

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيست ویکم
رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

1

گل گهرسیرجان

8

4

4

-

12

5

تفاضل گل امتياز
7

16

2

سپاهان

8

5

1

2

12

5

7

16

3

آلومینیوم اراک

8

4

4

-

8

1

7

16

4

پرسپولیس

8

4

3

1

9

5

4

15

5

مس رفسنجان

8

4

2

2

10

5

5

14

6

استقالل

8

3

5

-

6

2

4

14

7

پیکان

8

3

3

2

7

5

2

12

8

فوالد

8

3

3

2

6

8

-2

12

9

ذوب آهن

8

3

1

4

4

8

-4

10

10

فجر سپاسی

8

2

3

3

5

6

-1

9

11

نساجی مازندران

8

2

3

3

7

9

-2

9

12
13

تراکتور
صنعت نفت آبادان

8
8

2
1

2
3

4
4

6
3

9
8

-3
-5

8
6

14

نفت مسجدسلیمان

8

1

3

4

2

7

-5

6

15

هوادار

8

1

2

5

2

6

-4

5

16

پدیده مشهد

8

-

2

6

1

11

-10

2
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یادداشت

گزارشگر شريكي
محمدرضا نصيري | روزنامهنگار

23:30

 1بازي دوشنبهشــب اورتون -آرســنال

بنفيكا ����������������� ديناموكيف؛ داور:آيتكين از آلمان
بايرن مونيخ������������� بارسلونا؛ داور:هاتگان از روماني

2گزارشگره پخش شد؛ يك گزارشگر اصلي
به همراه يك دســتيار كه وظيفهاش دادن
اطالعات بود .اتفاقا تجربه جالبي شد .گزارشهاي معمولي بهصورت
مونولوگ ارائه ميشود و اين يكي ديالوگ بود .انگار داشتي پادكست
يا يك برنامه راديويي گوش ميدادي .شبيه فيلم سينمايي بود .هر
دو گزارشگر با دست پر و اطالعات كافي خودشان را براي اين مسابقه
آماده كرده بودند .البته كه تجربه تازهاي نيســت و جواد خياباني و
عادل فردوســيپور گزارشهاي خود را به همين شكل آغاز كرده
بودند و در كنار گزارشگران سنتي و قديميتر مينشستند و دقايقي
اطالعات ميدادند.

23:30
يونايتد�������������������� يانگبويز؛ داور :باستيا از فرانسه
آتاالنتا ������������������������ ويارئال؛ داور:تيلور از انگليس

23:30
سالزبورگ ������������������ سويا؛ داور :وينچيچ از اسلوني
ولفسبورگ���������������������� ليل؛داور :اورساتو از ايتاليا

 2اول از همه بايد گفت همه گزارشگران جديد فوتبال در تلويزيون
از همه گزارشگران قديمي بهتر و قابلتحملترند .سرآمد آنها فرشاد
محمديمرام است كه در مسابقه كشف گزارشگر در همين تلويزيون
اول شده بود .اين گزارشگر عالوه بر صداي خوبش كه روي آمبيانس
ورزشگاه و روي همهمه تماشاگران مينشيند و هيجاني كه به مسابقه
ميدهد ،اطالعات زيادي براي هر مسابقه دارد .افراد حاضر در جايگاه
ويژه ورزشگاه را ميشناسد ،تالشي براي بامزهبودن نميكند ،مثل
محمدرضا احمدي حافظ منافع صداوســيما در گزارش مسابقات
فوتبال نيســت ،موضعگيري ندارد و هوادارانه گزارش نميكند و...
بيشتر گزارشگران تازه فوتبال از بيشــتر اين مزيتها برخوردارند.
همين كه موقع تماشــاي يكمســابقه خيالمان راحت باشد كه
خياباني ،سيانكي ،احمدي ،عليفر و ...نيستند ،خودش يك خوشبختي
كوچك است.

21:15
يوونتوس����������������������������� مالمو؛ داور:پرليتو از بوسني
زنيت ����������������������������چلسي؛ داورُ :گزوبويوك از هلند

مرگ  درميزند

بارسلونا براي صعود به مرحله بعد براي اولينبار بايد در مونيخ ببرد

تنها مسابقه امشب كه تماشاي آن واجب است ،تقابل جذاب بايرن و بارساست؛ مسابقهاي كه براي بارسلونا و بنفيكا
حكم مرگ و زندگي دارد .بايرن مثل ليورپول و آژاكس هر 5بازي اول خود را در مرحله گروهي با پيروزي پشتسر
گذاشته ،ازجمله برد 3بر صفر در ديدار رفت در زمين بارسلونا .بارسا با 7امتياز در رده دوم است اما مساوي هم در اين

بازي به درد بلوگرانا نميخورد .اگر بارسا از بايرن مساوي بگيرد و بنفيكاي 5امتيازي بتواند دينامو كييف را شكست
دهد ،بهخاطر نتايج بهتر تيم پرتغالي نسبت به تيم كاتالوني ،اين بارسلونا خواهد بود كه به رده سوم سقوط ميكند و به
ليگ اروپا ميرود .بنفيكا ديدار رفت را با دينامو مساوي كرده بود كه اين تنها امتياز تيم اوكرايني در اين فصل اروپا بود.

مزيت بازي امشب براي بارسا اين است كه بهدليل شرايط
صعود به دور حذفي يا سقوط به ليگ اروپا ميتواند تأثير
زيادي بر اوضاع اقتصادي كاتالونها در اين فصل بگذارد.
و قوانين سختگيرانه در موج چهارم كرونا در اروپا هيچ
بارسلونا درصورت راهيابي به مرحله يكهشتم نهايي
تماشاگري اجازه حضور در ورزشگاه آليانس آرهنا را ندارد.
ليگ قهرمانان اروپا مبلغ 9.6ميليون يورو پاداش دريافت خواهد
دركالســيكر به ميزباني دورتموند با حضور تماشاگر برگزار شد اما
لواندوفسكي در اين سال 66گل به ثمر رسانده است و
كرد .اما درصورت عدمصعود به مرحلــه بعد ،راه ديگري براي
اوضاع ايالت باواريا وخيمتر و قوانين محلي آن سختگيرانهتر
فقط به 4گل براي رسيدن به ركورد كريستيانو  2013نياز
دســتيابي به يــك پاداش بيشــتر وجــود دارد؛
است و محدوديت تردد از ساعت 21به بعد وجود دارد.
دارد .تا پايان سال ميالدي4 ،بازي با تيمهاي بارسلونا،
فيناليستشــدن در ليگ اروپا .بارسا درصورت
ماينتس ،اشتوتگارت و ولفسبورگ باقي مانده است.
حذف از ليگ قهرمانان اروپا و حضور در ليگ
انتخــاب داوران امشــب كمي
اروپا500 ،هزار يورو دريافت خواهد كرد.
ســؤالبرانگيز اســت .دنيز
مسي سابقه 4بار گلزني به بايرن را داشت اما بهترين
پاداش حضــور در فينال ليــگ اروپا
آيتكيــن ،داور ترك همان
اوويدیو هاتگان قضاوت بازي امشب بارسا
گلزن ديدارهاي رودرروي 2تيم توماس مولر است با
10.9ميليون يورو و پاداش قهرماني در
كسي اســت كه بازي تاريخي هشتم
و بايرن را برعهده دارد .بارسابا قضاوت اين
7گل زده و لواندوفســكي هم بهاندازه مسي گل زده
آن 14.9ميليــون يورو اســت كه
مــارس2017را ســوت زد ،همــان
داور 4بازياش را با برد پشت سر گذاشته و تنها
دارد.
5.3ميليون از پــاداش قهرماني در
مسابقهاي كه بارسلونا باخت 4بر صفر
يكمساوي به حريفان داده است .برد  7بر يك مقابل
ليگ قهرمانان كمتر است اما دستيابي
در بازي رفت مقابل پاريسنژرمن را به
سلتيك ( ،)2016برد يك بر صفر مقابل اسپورتينگ
بازيكناني مثــل كوتينيو ،ويدال ،تياگــو ،پاتريك
به آن آسانتر.
لطف همين جنــاب 6بر يك برد و آن
( ،)2017برد  2بر صفر مقابل اينتر ( ،)2018تساوي
اندرســون ،مارك هيوز و فانبومل در هر 2تيم سابقه
كامبك تاريخي موسوم به رمونتادا را
بدون گل مقابل دورتموند ( )2019و پيروزي
بازي دارند.
در روياروييهاي 2تيم در
ثبت كرد .باشگاه پياسجي ادعا كرده
يك بر صفر مقابل دينامو ( ،)2021نتايج
رقابتهــاي اروپايــي
بود آيتكين 10اشتباه تأثيرگذار در آن
بارسا با قضاوت اين داور بلژيكي
تركيب احتمالي بايرن :نويــر ،اوپامكانو ،زوله (لوكاس
7پيــروزي بــراي بايرن
بازي داشته و از او شكايت كرد .اگرچه يوفا
بوده است.
ارناندس) ،ديويس ،پاوار ،موسياال (گورتسكا) ،توليسو،
بهدســت آمده ،يك تســاوي و 2برد براي
داورش را محروم نكرد ،اما تا 2فصل بعد تنها
مولر ،كومان ،گنبري (سانه) و لواندوفسكي
بارسلونا؛ 25گل بايرن زده ،ازجمله
قضاوت بازيهاي كماهميت مرحله گروهي را به او
2فصل قبل كه  8بر  2برد و 13گل هم
ســپرد .حاال همين داور براي بازي امشب بنفيكا با
تركيب احتمالي بارسا :تراشتگن،
بارسا زده.
دينامو انتخاب شده .هواداران بنفيكا نگراناند مبادا قضاوت
او دوباره به سود بارسا رقم بخورد و تيم پرتغالي نتواند اين بازي را ببرد.
آلبــا ،آرائوخو ،پيكه ،دســت،
بوســكتس ،نيكو گونســالس،
ارزش بازيكنان بايرن طبق
دييونگ ،گاوي ،دمبله و ممفيس
آمــار ترانســفرماركت
بايرن هم كه اين بازي برايش تشريفاتي است ،براي بردن
در اردوي بايرن مونيخ كيميش و
840.5ميليون يورو است و
بيانگيزه نيست .نخستين دليل گرفتن انتقام نرسيدن
چوپوموتينگ بهدليل ابتال به كوويد19-
روزنامه مونــدو برنامه
بازيكنــان بارســلونا 659ميليون.
توپ طال به لواندوفسكي از تيم محبوب مسي و دوم به
غايباند .زابيتسر ،استانيسيچ و سار هم بهدليل
ژاوي را براي پيروزي بر
ميانگين ســني بايرن 26.1سال و
مسائل مالي مربوط ميشــود .بايرن از هر برد در مرحله گروهي
آسيبديدگي به اين بازي نميرسند .بارسا هم
بايرن به اين شرح لو داد؛
بارسلونا 25.8سال اســت .بايرن
2.8ميليوندريافت ميكند كه در دوران كرونا رقم كمي نيست.
براي اين بازي كم مصدوم ندارد .فاتي كه دوباره
داشــتن ذهنيت مثبت ،فشار زياد
15خارجي و 19مليپــوش دارد در
مصدوم شده ،سرخي روبرتو كه تن به جراحي
روي حريف وقتي با تــوپ بيرون
مقابل بارســا از حضور 21خارجي و
بارسا با ژاوي 3بازي خوششانسي آورد اما سرانجام با
داده ،بريتويت كه از ابتداي فصل مصدوم
ميآيند ،توپ را بهخوبي از زير فشار
17مليپوش استفاده ميكند.
بدشانسي به بتيس براي اولينبار باخت .حاال فاصله اين
است و آگوئرو كه بهدليل تپش قلب
حريف بيرون بياورنــد ،قطع حمالت
تيم با رئال مادريد در صدر جدول 16امتياز اســت و با
ممكن است فوتبال را كنار
حريــف از طريق خطا كــردن (گاوي)،
توماس مولر كه محصول آكادمي
آخرين تيم در ته جدول 15امتياز23 .امتياز در 16بازي ،اين بدترين
بگذارد.
جستوجوي دمبله در فضاها ،تقويت خط
بايرنمونيخ است ،در 22بازي اين
آمار بارســلونا در الليگا از فصل  2002-03است كه اين تيم در آن
حمله به وســيله هافبكهــا ،دادن پاسهاي
فصل براي بايرن 6گل و 15پاسگل ثبت
دوره با فانخال  22امتياز كسب كرد .بارسا رده هفتمي به مصاف
ريسكي ،تسلط روي ضربه نهايي ،برنامهريزي براي
كرده .اين آلماني 32ســاله تنها يكبار مقابل بارسلونا
بايرن كه صدرنشين بوندسليگاســت و اين هفته از برد  3-2در
ضربههاي آزاد ،مراقبت از مولر و لوا.
بازنده بوده و 5بار اين تيم را برده و 7گل به بلوگرانا زده است.
دركالسيكر مقابل دورتموند برگشته ،روبهرو ميشود.
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بارسا هرگز در مونيخ برنده نبوده و 3باخت و يكتساوي
نصيبش شده؛ 9گل خورده و تنها 3گل زده! بارسا برای
صعود باید این طلسم را نابود کند.
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 3در سالهاي دورتر از كارشناس فوتبال در كنار گزارشگر استفاده
ميشــد كه معموال افزودهاي براي تماشاگر و مســابقات نداشت.
افرادي مثل محصص يكسري جملههاي كليشهاي ميليونها بار
استفادهشــده را تكرار ميكردند .وقتي تيمي از شرق اروپا در زمين
حضور داشت ،اســتاد ميگفت« :تيمهاي شرق اروپا قدرتي فوتبال
بازي ميكنند»؛ درباره تيمهاي شرق آسيا ميفرمود« :تيمهاي شرق
آسيا سرعتي هستند» و «تيمهاي آمريكاي جنوبي تكنيكي و فانتزي
بازي ميكنند»« ،فوتبال در انگليس فيزيكي است»« ،سبك فوتبال
كشورهاي عربي تأخيري و با تمارض است»« ،هر تيمي كه بيشتر گل
بزند ،برنده است»« ،اين بازي جدال افكار گوارديوال و مورينيو است»
و ...جملههاي واضح و مبرهني از همين دست.
 4دو گزارشــگر ديدار اورتون و آرســنال اما خيلــي كم و گاهي
جانبدارانه گزارش كردند و تالش كردند تا بامزه باشــند .از تعويض
تيرني ايراد گرفتند و از آرتتا انتقاد كردند كه چرا يكمدافع چپ را
با يك مدافع چپ ديگر تعويض كرده و اين چه تعويضي است .غافل
از اينكه بازيكني كه از مصدوميتي طوالني برميگردد ،صالح نيست
بيشتر از 60دقيقه در زمين حضور داشته باشد چون امكان بازگشت
آسيبديدگي وجود دارد .آنها از ورود انكتيا ايراد گرفتند ،درحاليكه
اين بازيكن تعويضي بهجاي مارتينلي مصدوم وارد زمين شده بود و
بازي خوبي ارائه كرد .حتي يك ضربه را هم به ديرك دروازه اورتون
زد .با اينحال ،اطالعات كامل و دستاولي از مسابقات گذشته 2تيم و
آمار بر جاي مانده داشتند .صداي آنها مخاطب را اذيت نميكرد و مثل
اسالفشان براي گفتن يك جمله ساده آسمان را به زمين نميبافتند،
توي حرف هم نميپريدند و در مجموع گزارش خوبي داشتند.
 5فقط خدا كند اين سبك با تركيب گزارشگران قديمي آزمايش
نشود .فرض كن استاد جواد خياباني و استاد عليفر كنار هم بنشينند
و گزارش كنند .استاد عليفر يكســري اطالعات دستكاريشده از
ويكيپديا در چنته دارد و خياباني اطالعاتــي مربوط به پيش از 8
آذر 1376كه اصال فرض آن هم جالب نميشــود و شوخياش هم
قشنگ نيســت .يا تركيب احمدي و سيانكي؛ احمدي لحظهلحظه
فوتبــال را در گام باال گزارش ميكند و ســيانكي هم آهنگ خاص
خودش را به جملههــا ميدهد .هر دو رويهــم كمترين اطالعات
را به مخاطب ارائه ميكننــد ،احمدي در البــهالي گزارش تبليغ
ســتارهمربعها را به خورد مخاطب ميدهد و از باشگاهها و سازمان
ليگ انتقاد ميكند كه چرا اين همه آگهي دور زمين چيدهاند و چرا
سهم صداوسيما را ندادهاند و سيانكي ،آخ ،سيانكي! هيچي ،بگذريم!
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يك ساعت بازي5 ،ساعت نيمكت

روزهاي نهچندان خوب سامان قدوس بعد از اردوي تيم ملي
غيبت مهدي طارمي در اردوي قبلي تيم ملي بهترين موقعيت را در اختيار
سامان قدوس قرار داد تا در تركيب اصلي قرار بگيرد و خودي نشان بدهد.
اين هافبك مياني محبــوب در بازي با لبنان در ارنــج اصلي تيم ملي قرار
گرفت ،اما نمايش ضعيفي داشــت و اواســط نيمه دوم تعويض شد .شايد
بخشي از گناه عملكرد بد سامان به زمين چمن افتضاح ورزشگاه صيدا هم
مربوط ميشد ،اما به هر حال او نتوانست از اين بخت طاليي بهره ببرد .اتفاق
بدتر اما زماني رخ داد كه قدوس بعد از تعويض ،در اقدامي شبيه به اعتراض
براي لحظاتي پشــت تابلوهاي تبليغاتي ماند و مشــغول تماشاي مسابقه
شــد .برخي ميگويند به همين دليل بود كه دراگان اسكوچيچ در مسابقه

بعدي برابر سوريه يك دقيقه هم به قدوس بازي نداد .به هر حال او با چنين
شرايطي به ليگ جزيره برگشت تا به كارش در تيم برنتفورد ادامه بدهد ،اما
نتيجه كار فعال چندان ايدهآل نبوده است.
قدوس كه با زدن يك ســوپرگل برابر برنلي به اردوي تيم ملي ملحق شده
بود ،در بازگشت به برنتفورد عمدتا نيمكتنشــين بوده است .تيم سامان
در اين بازه زماني  4بازي انجام داده كه او فقط در مســابقه اول در تركيب
اصلي قرار داشت .قدوس مقابل نيوكاسل فيكس بود و يك ساعت هم بازي
كرد ،اما در دقيقه 60جاي خودش را به بازيكن ديگــري داد .اين بازي با
نتيجه مساوي  3 - 3به پايان رسيد .در  3مسابقه بعدي برنتفورد اما اثري

از قدوس در زمين مسابقه نبوده است .در اين  3بازي ،سرخوسفيدپوشان با
يك گل اورتون را بردند ،با  2گل به تاتنهام باختند و يكشنبهشب هم برابر
ليدزیونايتد با نتيجه مساوي  2 - 2متوقف شــدند .قدوس در هر  3بازي
بهطور كامل روي نيمكت نشست تا در بازگشت از اردوي تيم ملي در ازاي
يك ساعت بازي 5 ،ساعت بيرون مانده باشد.
با همه اين تفاسير قدوس همچنان يكي از باكيفيتترين بازيكنان فوتبال
ايران به شمار ميآيد و بهاحتمال زياد در اردوي بعدي تيم ملي هم حضور
خواهد داشت .او فقط بايد كمي خويشتندارتر باشد و زماني كه فرصت پيدا
كرد ،به شكل بهتري از بختش استفاده كند.
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خبرنگار

مـادر و دختر
در اردوي تيمملي

بياحترامي به قهرمان جهان

هادي حبيبي مربي تيمصنايع مازندران در اظهارنظري
عجيب درباره كامران قاسمپور گفت« :قاسمپور از ابتداي
ليگ بهدليل عدمهمكاري و نارضايتي مربيان و همچنين
انجام مصاحبــه بدون هماهنگــي با كادر فنــي و اعالم
عدمحضورش در نيمهنهايي آن هم بدون دليل از ليست
تيم خارج شــد كه باشــگاه طبق قرارداد ،استرداد وجه
پرداختي را خواهان شده است .اما متأسفانه كشتيگيري
كه قهرمان جهان است در مرام پهلواني نمره قبولي نگرفت
و به تيم شــهرش و مردم جويبار در اين شرايط حساس
پشــت كرد ».اين صحبتهاي حبيبي درحالي است كه
سال گذشته هم تيم تحت هدايت او چنين حاشيههايي
را براي  2مليپوش ديگر بهوجود آورد! كامران قاســمپور
كشتيگير بااخالق تيم ملي كه در مسابقات جهاني نروژ
مدال طال كســب كرد بالفاصله در ليگ براي تيم صنايع
روي تشك رفت و با  2پيروزي نقش مؤثري در صعود اين
تيم به مرحله نيمهنهايي داشــت .اين كشتيگير بهدليل
مصدوميت و تشخيص پزشــكان اجازه حضور در مرحله
نيمهنهايي ليگ را ندارد.

الهام فرهمند كه 4ماه و نيم پيش مادر شد به اردوي تيم ملي فوتبال دعوت شده
و با دخترش به اردو آمده است .او به صعود تيم ملي به جامجهاني اميدوار است
لیلیخرسند| الهامفرهمندهممادراستوهمفوتباليست.اول
فصل وقتي با باشگاه ذوبآهن قرارداد بست و دوباره فوتبال را
شروع كرد ،همه شوكه شدند .دخترش تازه به دنيا آمده بود و
عجيب بود كه چطور ميخواهد در ليگ بازي كند .ولي حاال
فرهمند در اردوي تيم ملي است و مثل همه بازيكناني كه در
اردو هستند ،آرزويش اين است كه با تيم ملي در جام ملتهاي
آسيا بازي كند .فرهمند براي پوشيدن پيراهن تيم ملي بايد
دوبرابر بقيه تالش كند چرا كه فكر ميكند با يك سال غيبت
كمي از بقيه عقب افتاده است .اما آيا او ميتواند با دختري كه هنوز
به6ماهگي نرسيده ،به مسابقات برود؟

اشتباه فاحش هيأت كشتي اردبيل

بيشتر ورزشــكاران زن بعد از ازدواج مجبور ميشوند از ورزش
حرفهاي خداحافظي كنند چه برسد به اينكه بچهدار شوند .چه شد كه شما فقط
چندماه بعد از زايمان دوباره فوتبال را شروع كرديد و حتي به حدي رسيديد كه
به اردوي تيم ملي هم دعوت شديد؟

رقابتهاي كشتي قهرماني اســتان اردبيل با درگيري و
زخمي شــدن چند نفر به پايان رســيد .عبدالرضا اقبال،
رئيس هيأت كشتي اســتان اردبيل درباره اين درگيري
گفت۲« :كشــتيگير كه از مســابقات ســال قبل با هم
خصومت شخصي داشتند باعث و باني اين درگيري شدند
و كار به درگيري شديد ميان آنها و طرفدارانشان انجاميد.
متأسفانه يك نفر بر اثر اصابت چاقو از ناحيه صورت دچار
جراحت عميق شد كه بالفاصله به بيمارستان انتقال يافت.
فرد ضارب نيز از ســوي مأموران نيروي انتظامي دستگير
شد و پس از يك شــب حضور در بازداشــتگاه ،با وثيقه
سنگين تا رسيدگي قانوني آزاد شــد ».نخستين سؤالي
كه پيش ميآيد اين اســت كه آيا تماشاگران در بدو ورود
بازرسي بدني نشدهاند؟ اين مسئله جزو نخستين شرايط
برگزاري مســابقات است كه هيأت كشــتي اردبيل هيچ
توجهي به آن نداشته و نتيجهاش درگيري و زخميشدن
تماشاگران شده است.

من از همان اول كه باردار شدم ،قصدم اين بود كه به ورزش برگردم و بهخاطر همين
تمريناتم را رها نكردم .اصال به اين فكر نميكردم كه بهخاطر بچهدار شدن مجبور شوم
ورزش را كنار بگذارم .تا يكماه قبل از زايمان ورزش ميكردم .باشگاه ميرفتم و وزنه
ميزدم .در فكر خودم اين بود كه ميتوانم فوتبال بازي كنم اما پزشكم اجازه نداد.
احتمال ميداد توپ به شكمم بخورد و بچه آسيب ببيند.
بعداززايمانهمخيليزودتمريناتراشروعكرديد،سختنبود؟

تقريبا2ماه استراحت كردم و بعدش سر تمرين آمدم .در دوران بارداري16كيلو وزن
اضافه كرده بودم .اوايل راه رفتن هم برايم مشكل بود ،خيلي سنگين شده بودم و اين
طبيعي بود اما كمكم وضعيت بهتر شد .تمرينات فوتبال و بدنسازي را با هم شروع
كردم .روزهاي اول فقط پاس و بغل پا ميدادم و نميتوانستم وارد كارهاي گروهي
شوم .االن ديگر وضعيت خوب است و اضافهوزن هم ندارم .با ذوبآهن در ليگ
بازي كردم و االن هم به تيم ملي دعوت شدم.
برايبازيهايتيمباشگاهيشايدمشكلخاصينداشتهباشيد.
اما در اردوهاي تيم ملي چطور مراقب دخترتان هستيد؟

دخترم آرنيكا را با خودم به تهران و اردوي تيم ملي آوردهام .يكي از دوستانم در اردو است
و در ساعتهايي كه من تمرين دارم ،از او نگهداري ميكند.

اعتراض كشتيگيران به كميته

موقع بازي يا تمرين ذهنتان درگير بچه نيست؟

كميسيون ورزشــكاران در دومين جلسه ۹غايب داشت.
غايباني كه به تصميمــات رئيس كميتــه ملي المپيك
اعتراض داشتند و نشست خبري برگزار كردند .محمدرضا
گرايي ،قهرمان كشتي فرنگي جهان و المپيك هم در اين
نشست گفت« :اصل اختالف كشتي با كميته ملي المپيك
و صالحياميري اين بود كه به سوريان قول دادند جزو 4نفر
باشــد و حتي اجازه ثبتنام هم ندادند .سوريان اسطوره
كشتي است و جامعه كشــتي اين رفتار را نميپذيرد .ما
خواهش كرديم جلسه عقب بيفتد و رايزني شود تا سوريان
برگردد و اميدوارم براي اين مشــكل راهحلي پيدا شود».
كشتيگيران نخستين معترضان تصميمات كميته ملي
المپيك بودند كه از همان نخســتين جلســه كميسيون
ورزشكاران را تحريم كردند .كميســيون ورزشكاران در
دوره گذشته هم حواشي بســياري داشت و در دوره دوم
خود از همان ابتدا با حواشي و نارضايتي همراه شده است.
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اوايل خيلي دغدغه فكري داشتيم و اذيت ميشدم .شيرخشك قبول نميكرد و مدام
فكرم پيش او بود .موقع تمرين ،خانوادهام دخترم را كنار زمين ميآوردند تا اگر شير
خواست من بتوانم از زمين بيرون بيايم و كنارش باشم .االن 4ماه و نيمش است
و شير خشك هم ميخورد .ولي به هر حال هر مادري در هر شرايطي نگراني و
استرس بچهاش را دارد.
اگر براي تيم ملي انتخاب شــويد ،چه كار ميكنيد؟ جام
ملتهاي آسيا در هند برگزار ميشود .آرنيكا را هم با خودتان ميبريد؟

هنوز معلوم نيست كه انتخاب شوم يا نه .دخترم خيلي كوچك است و سخت
است كه شبها كنار من نباشد .مسابقات هم20روز طول ميكشد.
نگران نيستيد بهخاطر اين شرايط از تيم ملي خط بخوريد؟

اگر انتخاب شوم و قرار باشد به مسابقات بروم ،دوست دارم دخترم كنارم باشد.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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ساده

اما تصميمگيرنده فدراسيون است و بايد صحبت كنيم .هنوز چيزي مشخص نيست.
اگر همسر شما حسين پاپي بازيكن فوتبال نبود و حس شما را به
فوتبالدركنميكرد،شايدنميتوانستيدبابچه4ماههبهاردويتيممليبرسيد.

دقيقاهمينطوراست.هركسديگريجايحسينبودنهتنهاحمايتنميكرد،مانعهم
ايجاد ميكرد .بيشتر از همه ،اوست كه به من انگيزه ميدهد ،مراقب تغذيه و تمرين من
است ،هر مسئله كوچكي پيش ميآيد ،پيگير است كه فيزيوتراپي بروم و ...اگر من اينجا
در اردوي تيم ملي هستم50،درصد بهخاطر حسين و حمايتهايش است.
در نگهداري دخترتان هم كمك ميكند؟

پدرها عاشق دخترشان هستند ،حسين هم مثل همه پدرها .هر وقت به كمك احتياج
داشته باشم ،هست.

دخترم آرنیكا را
با خودم به تهران
و اردوی تیم ملی
آوردهام .یكی
از دوستانم در
اردو است و در
ساعتهایی كه
من تمرین دارم،
از او نگهداری
میكند

از اردوي تيم ملي و وضعيــت خودتان راضي
هستيد؟ شرايط اردو درحد مســابقات آسيايي
هست؟

شرايط بچهها خوب است و بدنهايشان آماده
است و فقط بايد در بازي به هماهنگي برسند
كه متأســفانه تا به امروز بازي تداركاتي
نداشتهايم .درباره شــرايط خودم هم
بايد بگويم كه هنوز جا دارد به بچهها
برسم40 .روز فرصت هست ،با مربي
بدنسازتيمصحبتكردهامتمرينات
اختصاصي به من بدهد تا زودتر به
شرايط ايدهآل برسم.
رقيب زياد است و كار
راحتي نداريد.

همه بچهها خوب هستند .سطح تفاوت
بازيكنان بهقدري كم اســت كه كســي
نميتواند مطمئن باشــد به تيم ملي دعوت
ميشود يا نه .شرايط من هم بهخاطر بچه ،چندبرابر
بقيه سختتر است .اگر انتخاب شدم كه با تيم ميروم اگر
هم نشدم ،اينجا ميمانم و براي موفقيت تيم دعا ميكنم .اميدوارم
كه تيم با هر بازيكني به هند ميرود ،بهترين اتفاق برايش بيفتد.
چه اتفاقي از نظر شما بهترين است؟

به جامجهاني صعود كنيم.

اينكه آرزو است.

امكانش هست صعود كنيم .استراليا ميزبان جامجهاني است و آسيا يك سهميه بيشتر
دارد .كار سخت ما شكستدادن هند است.
بعضي از بازيكنان به تيم ملي دعوت شدهاند اما به اردو نميآيند .در
اردو چه خبر است كه بعضيها حاضرند از پيراهن تيم ملي بگذرند؟

اردو شرايط بدي ندارد .به هر حال كمپ و اردو شرايط خاصي دارد .روزي 2جلسه تمرين
سخت و فشرده داريم .شايد بعضيها توان اين را ندارند كه اين همه فشار را تحمل كنند.
غيراز اين ،مسئله ديگري در اردو نيست.

روزهای اول
فقط پاس و
بغل پا میدادم
و نمیتوانستم
وارد كارهای
گروهی شوم .االن
دیگر وضعیت
خوب است و
اضافهوزن هم
ندارم
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افقي:
 -1گوا همنــدي -كشــور
آفريقايــي كــه حكومــت
جمهوري اسالمي دارد
 -2سراينده شــعر معروف به
كجا چنين شتابان -رستگاري
 -3نيمگرم -بــاران منجمد-
سهيم كردن
 -4امر بــه آمدن -ســنگي
زينتي -درختــي با برگهاي
پنجهاي
 -5اداره دارايــي قديــم-
رنگيزههاي ســبزرنگ برگ
گياهان
 -6پليمر مصنوعي سبك براي
بستهبندي -بادهگسار -معشوق
 -7حســرت ،دريغ -مســتند
حياتوحش -پيششماره تلفن
 -8آواز آهنگين -شــيطان-
بزرگ و عظيم
 -9ستون بدن -كودك -جد
مادري حضرت سليمان(ع)
 -10پارچه صافكن -همدم-
ياقوت سرخ
 -11جانــوري گوشــتخوار
شبيه گربه -يار ژوليت
 -12كال -برقــرار و آبــاد-
پرستار كودك
 -13از الف تا ي -رنگ تسكين
ناراحتيهــاي پوســتي -از
مركبات

 -14از زبانهــاي زنده دنيا-
كارگــردان آمريكايــي فيلم
باشگاه مشتزني
 -15از شــهرهاي مهــم
افغانســتان -فشــار به جايي
از بدن با دو انگشــت شست و
سبابه

عمودي:
 -1هر جومرج -حقنشناس-
قدر و منزلت
 -2پاييني -متعصب تندرو-
سرمست
 -3دســر ايتاليايي -بســيار
سخت و مشكل
 -4بله عرب -كثيف كردن -از
فرزندان آدم و حوا
 -5حرف ندا -دوستداشتني-
متنافر
 -6نظريه -درخت گرمسيري
تناور -وارونهاش خوب نيست!
 -7از اجزاي پيراهن -جاذبه-
پدربزرگ
 -8تكراري -رياكاري و تزوير-
يكسوكننده الكترونيكي
 -9صداي گريه بچه -از ملزومات
اداري -مسابقه اتومبيلراني
 -10شــهر آســتان حضرت
عبدالعظيم(ع) -روزنامه چاپ
كويت -بو كردن
 -11از چهار عمــل رياضي-

شغال در گويش عرب -قيمت بازاري
 -12اخمو -قومي از نژاد ســامي-
جزيره شطرنجي!
 -13باشــكوه و مجلــل -خطــاي
گامهاي اضافه در بسكتبال
 -14زندان مســعود سعد سلمان-
فراوانترين كبوتر -كشتي پهلواني
و سنتي مازندران
 -15زاپاس -شــهري در استان
لوبختياري -نويســنده
چهارمحا 
كتاب گرافيك رايانهاي

حـــــلجــــدول شمـــاره 8381

7

8
1
7
5
4
6
3
9
2

5

3

8

5
8
9
6
2
1
4
3
7

6

6

7

6
7
3
4
8
5
9
2
1

3

9

7

8
1 6

9
4
2
1
9
7
3
5
6
8

2 9

6

3

2

5 2

1
3
8
7
6
9
2
4
5

5

4

5

2

7
9
5
2
1
4
6
8
3

7

1

4 1

6 8

9
متوسط

7

9 5

2
4
6
3
5
8
7
1
9

8
2
6
4
3
7
5
1
9

9
7
3
5
1
8
6
4
2

1
5
4
6
2
9
3
8
7

8

1
سخت

3
4
5
2
9
1
7
6
8

8

7
9
8
3
5
6
1
2
4

9 3 4
1
8
9
4 2
2
3
4 6 5
1
7
2
9
8 3 5
6
7
6 2
5
8
1
9 7 5
3
8 1

6
1
2
8
7
4
9
5
3

3

4
8
7
1
6
3
2
9
5

6 5

2
3
1
9
8
5
4
7
6

5
6
9
7
4
2
8
3
1

ساده

سخت

3
6
2
8
9
7
1
5
4

زير يك خم

عكس| رسول معمار|

محسن محمود صفري

9
5
4
1
3
2
8
7
6

23023602

پ
ا
ا
د
م
ك
ا
ب
و
م
ح
م
 15د

ا م ي ر
ا س
ل ف
ا ر ش ي ت
ا
ر د و
ر ك ي
م
ه ا م ش
ت ا ب ي
ف ر ا ن س
ق
ت و د
ت و
ي ن
ا ع ط
د
ه ش ي د
م ت ي ن
م
ن ش ا
و
ر ه م

ت ا ب ه
ف ن ا ج
ر ح
ك ت
م
ي ن ك
م ز ا
ك
سك ا م
خ ر م ن
ي سك و گ
و
ا ر ن
م ا
ب ه
م ر ه
ا
ن ر ج س
ا م و خ
ع م و ل ي
ش
د ا ع

ت ه ج
ل ي د
م ت
ي ر ز
ل
ح
ر ا
ت ش ت
و ي ا
ر د ن
ن ا
ا
م
ن ب ش
ت ا ر
ل ا
م ا ر

د
ر
ب
ا
ي
س
ت
ه
ج
ر
ي
ن
ه

3
4
2
9
8
5
1
6
7

1
9
8
2
7
6
5
4
3

6
5
7
3
4
1
2
9
8

2
1
5
8
6
9
3
7
4

7
6
9
5
3
4
8
1
2

4
8
3
1
2
7
6
5
9

8
7
6
4
1
2
9
3
5

5
3
1
7
9
8
4
2
6

9
2
4
6
5
3
7
8
1

حوادث

چهارشنبه  17آذر 1400
شماره 8382

روايت همساي هها
از ساكنان خانه وحشت

د داخل آن بود.
س

نایلونی که ج

نمای جنوب
ی خانه وحشــ
آنجا فرار کند.

ت؛ جایی که
یکی از دخترا

یک
ی از دختران در
این کمددیوار
ی
زن
دان
ی
بو
ده.

ن

توانستهبود از

داخ

ل
خانه همهچيز ميش

ود پيدا كرد؛ از انو
اع و اقسام دارو تا لبا

س
ها
ي
زنا
نه
و
ب
طر 
ي
هاي خالي نوشابه.

اسرارخانهوحشتدرپايتخت
باپيداشدنجسديكدخترفراري2،دخترديگركهدراينخانهزندانيبودندنجاتيافتند

اســرار خانــه
الهه فراهاني
روزنامهنگار
وحشت كه در آن
يك دختر فراري به قتل رسيده و دختران ديگري نيز
زنداني شده بودند ،زماني برمال شد كه مأموران پليس
براي دستگيري يك ســارق وارد آنجا شدند .آنها اما
به جاي سارق با جســد دختري جوان روبهرو شدند و
2دختر ديگر را با دست و پاي بسته درحاليكه يكي از
آنها داخل كمد ديواري زنداني شده بود ،نجات دادند.
متهم اصلي پرونده كه جواني به نام سعيد است ،به همراه
خواهرش دختران فراري را در اين خانه زنداني و از آنها
سوءاستفاده ميكرد .حاال پليس احتمال ميدهد كه او
يك قاتل سريالي است و احتمال دارد كه دختران ديگري
را هم به قتل رسانده باشد.

به گزارش همشــهري ،از چنــد روز قبل مأمــوران پليس
پيشگيري پايتخت طرح دستگيري ســارقان و مالخران را
شروع كردند .يكي از كســاني كه نامش در فهرست پليس
بود ،جوان 33سالهاي به نام ســعيد بود كه به اتهام سرقت
لوازم داخل خودرو تحت تعقيب قرار داشــت .حدود ساعت
16دوشنبه ،پانزدهم آذرماه مأموران كالنتري 112ابوسعيد
به مقابل مخفيگاه سعيد كه آپارتماني در طبقه دوم ساختماني
در حوالي خيابان قزوين بود رفتند .آنها كه حكم جلب متهم
را در دست داشتند ،زنگ در را زدند اما كسي در را باز نكرد .با
اين حال از داخل خانه سر و صدايي شنيده ميشد و اين يعني
افرادي داخل خانه بودند.
خانه مخوف

درگيري مرگبار

 2دختري كه در خانه مخــوف زنداني بودند تحت بازجويي
قرار گرفتند .يكي از آنها ساكن شهري در اطراف تهران بوده و
ديگري در يكي از مناطق پايتخت زندگي ميكرده است .يكي
از آنها بهدليل اختالفاتي كه با خانوادهاش داشت حدود 8ماه
قبل از خانه پدرش فرار كرده و از همان زمان در خانه سعيد
زنداني شــده و در كمد نگهداري ميشد .ديگري نيز حدود
3سال قبل از خانه فرار كرده بود و او هم در اين مدت در خانه
سعيد زنداني بود و اجازه خروج نداشت.
اين دختران ميگفتند كه سعيد آنها را شكنجه ميداده و به

زنداني بود.
آنها تجاوز ميكرده است.
او گفت :من در نزديكي مسافرخانه
دختري كه در كمد زنداني بود به
با سعيد آشنا شدم و فكر ميكردم
مأموران گفت :بهدليل اختالفاتي
كه آن مرد قرار اســت به من پناه
كه با پدرم داشــتم ،او مرا از خانه
بدهد ،اما او در خانهاش زندانيام
بيرون انداخت .من هم شــبها
كرده بود و اجازه خروج نميداد.
در پــارك ميخوابيــدم تا اينكه
هــم خــودش از من بيــگاري
يك روز در حوالي ميدان راهآهن
ميكشيد و هم خواهرش .من هم
و در نزديكي يك مســافرخانه با
سعيد آشنا شــدم .او مدعي شد
جرأت نميكردم از ترس چيزي
سرهنگ نيروي انتظامي است و
بگويم .البته بيــرون از اينجا هم
كسي را نداشــتم و خانوادهام مرا
وقتي ديد از خانه فراري شــده و
طرد كرده بودند.
جايي براي زندگي نــدارم مرا به
وي ادامه داد :در مدت 3سالي كه
خانهاش دعوت كــرد .وي ادامه
در خانه سعيد زنداني شده بودم،
داد :پيشنهاد او را پذيرفتم غافل
 2-3دختر ديگــر را هم ديدم كه
از سرنوشــتي كه در كمينم بود.
يكي از آنها بعد از مدتي از پنجره
مرد جوان مرا به خانهاش آورد و
در اين 8ماه در كمد زنداني بودم متهــم مدعی اســت یکی از فرار كــرد و  2نفر ديگر هم ظاهرا
خانوادههايشان ردشــان را زده
و هر ازگاهي سعيد اجازه ميداد
از كمد خارج شوم .حتي مجبور دخترانی که در خانه او زندانی بودند و براي همين رفتند .درباره
بودم در كمد غــذا بخورم و فقط بود عاشق وی شده و به همین مقتول هم چيز زيادي نميدانم.
هنوز يكماه نشده بود كه به خانه
براي رفتن به سرويس بهداشتي
از كمد خارج ميشدم .وي گفت :دلیل دختر دیگــر را به قتل ســعيد آمده بود كه در درگيري
بهدست او به قتل رسيد .اين دختر
سعيد با خواهرش زندگي مي
كرد رسانده است
ميخواســت برود ،اما سعيد به او
و روزي كه مرا به خانهاش آورد به
اجازه نداد و با همدستي خواهرش
جز من دختران فراري ديگري هم
او را به قتل رساندند .من حدود 4ماه با جسد آن دختر زندگي
اينجا حضور داشتند .من فكر ميكردم قرار است سعيد به من
ميكردم تا اينكه مأموران وارد خانه شدند.
پناه بدهد غافل از اينكه او بيمار رواني بود و آزارم ميداد .در
اين مدت هر وقت عصباني ميشد مرا مورد ضرب و جرح قرار
بازداشت
ميداد و با تهديد به من تجاوز ميكرد.
راز خانه مخوف فاش شده بود ،اما هنوز از متهمان خبري نبود.
دختر جوان درباره جزئيات قتل دختري كه جسدش داخل
مأموران منتظر بازگشت سعيد ماندند تا اينكه دقايقي بعد
اتاق خواب پيدا شده بود نيز گفت :اين دختر حدود 4ماه قبل
خواهر و برادر سعيد وارد خانه شدند و پليس آنها را بازداشت
توسط حميد و خواهرش به قتل رسيد .حدود 25روز بود كه
سعيد او را به خانه آورده بود و آنطور كه متوجه شدم با او هم
كرد .برادر سعيد مدعي بود كه با وي اختالف داشته و قصد
داشته سري به او بزند و براي همين به اين خانه آمده است.
مثل من در حوالي ميدان راهآهن آشنا شده و چون آن دختر
اما خواهرش در اين خانه همراه با سعيد زندگي ميكرد كه
جايي نداشته ،ســعيد وي را به خانهاش دعوت كرده بود .او
دستگير شد .با دستگيري اين دو نفر ،مأموران همچنان به
25روز در اينجا زنداني بود تا اينكه 4ماه پيش تصميم گرفت
كمين نشستند تا اينكه ســاعاتي بعد متهم اصلي نيز از راه
فرار كند .من همه اين وقايع را زماني كه داخل كمد زنداني
بودم شــنيدم و صحنه قتل را نديدم .آن روز دختر زنداني
رسيد و هنگام ورود به خانه دستگير شد.
ميگفت قصد رفتن دارد اما ســعيد مانع شده و اجازه رفتن
قاتل سابقهدار
به او نداد .بر سر اين مســئله با يكديگر درگير شدند ،دختر
سعيد كه خانه وحشت را با همدستي خواهرش اداره ميكرد،
جوان فرياد ميكشيد و ميگفت در را باز كن اما سعيد او را
فردي بود كه در سال 93مرتكب قتل دختري شده اما پس
هل ميداد و به اين طرف و آن طرف پرت ميكرد .بعد از ترس
از پرداخت ديه آزاد شده بود .ماجرا از اين قرار بود كه سعيد
اينكه همسايهها متوجه ماجرا شوند ،از خواهرش خواست تا
در آن زمان نيز دختران فراري و زناني كه جايي نداشتند را
پيچگوشتي به او بدهد .فكر ميكنم بعد از آنكه خواهرش به
به خانهاش ميآورد اما با يكــي از آنها درگير و باعث مرگ او
او پيچگوشتي داد و سعيد هم با آن ضربهاي به دختر جوان
شده بود.
زد و او را به قتل رســاند .چون پس از آن ديگر صدايي از آن
آنطور كه دختران حاضر در محل حادثه ميگفتند ،مقتول
دختر نشنيدم .پس از جنايت هم دور جسد او نايلون پيچيدند
قصد داشت خانه را ترك كند اما سعيد به وي اجازه نداده و
و كنار اتاق گذاشتند .آنطور كه متوجه شدم سعيد و خواهرش
سپس با او درگير شده و وي را هل داده و همين باعث شده
ميترسيدند جســد را به بيرون از خانه منتقل كنند مبادا
بود دختر جوان بر اثر اصابت سرش به جسمي سخت جانش
همسايهها متوجه شوند .به همين دليل هر ازگاهي سعيد با
را از دست بدهد .دادگاه با انجام تحقيقات متهم را به جرم قتل
خودش نايلوني ميآورد و دور جسد ميپيچيد و پنجرهها را
شبهعمد به پرداخت ديه محكوم كرد و سعيد پس از گذشت
باز ميگذاشت تا متعفن نشود.
حدود 4سال با پرداخت ديه از زندان آزاد شد.
زندگي كنار جسد

بعد از تحقيق از دختري كه در كمد زنداني شده بود ،نوبت به
دختر ديگر رسيد كه بهگفته خودش 3سال در خانه سعيد

كارگر مسافرخانه

آنطور كه شواهد نشــان ميداد سعيد از ســالها قبلتر با

راننده خوا 
بآلود تريلي
جان مسافران اتوبوس را گرفت
خوابآلودگي راننده كه در بزرگراه قم-كاشان در حركت بود باعث
ورود تريلي به الين مخالف و تصادف شديد با اتوبوسي شد كه مسافران
دهدشتي را به تهران میبرد .در اين حادثه هولناك 9نفر جان باختند
و 15نفر مجروح شدند .به گزارش همشــهري ،بامداد ديروز اتوبوس
مسافربري كه از دهدشــت راهي تهران بود ،پس از عبور از كاشان در
بزرگراه كاشان-قم در حركت بود كه حدود ساعت 3:30بامداد و حوالي
كيلومتر 10اين بزرگراه ،حادثه هولناكي رخ داد .يك دستگاه تريلي كه

فريب دختران فراري و زنداني كردن آنها در خانهاش ،از آنها
سوءاستفاده ميكرد.
در ادامه تحقيقات مشــخص شــد كــه اين مــرد كارگر
مسافرخانهاي در جنوب تهران بوده و دختران فراري را با اين
ادعا كه پليس است اغفال ميكرده و آنها را به خانه مخوفش
ميكشانده است.
سعيد و خواهرش از حدود 8سال قبل اين آپارتمان را اجاره
كرده و آنجا را تبديل به خانه وحشت كرده بودند.

عمليات نجات

انكار جنايت

برادرم قاتل است

خواهر ســعيد اما دختري است متولد ســال  . 57او در يك
آرايشگاه زنانه كار ميكند كه حاال در برابر اتهام معاونت در
قتل قرار گرفته است .او در بازجوييها برادرش را بهعنوان قاتل
معرفي كرد و گفت :حرفهاي برادرم در مورد اينكه دختران
به يكديگر حســادت ميكردند حقيقت دارد .اما روز حادثه
مقتول با برادرم بر سر ترك خانه درگير نشده بود .دعواي آنها
بر سر اين بود كه دختر جوان ميگفت چرا برادرم به او توجهي
نميكند .وقتي دعواي آنها باال گرفت برادرم از من خواست تا
به او وسيلهاي بدهم كه آن دختر را آرام كند .من هم در همان
اطراف يك پيچ گوشتي ديدم كه به سعيد دادم و او با همان
پيچ گوشتي جان دخترجوان را گرفت.
متهمان اين پرونده با دســتور قاضي محمد وهابي ،بازپرس
جنايي تهران بازداشت شدهاند .هنوز هويت مقتول مشخص
نشده و تحقيقات براي شناسايي او ادامه دارد .از سوي ديگر
تحقيقات ويژهاي براي شناسايي جرائم احتمالي ديگر از سوي
سعيد ادامه دارد تا مشخص شود كه آيا او مرتكب قتلهاي
ديگري شده و قاتل سريالي دختران فراري است يا نه .عالوه
بر اين ،تحقيقات براي شناسايي خانواده دختراني كه در خانه
مخوف زنداني بودند ،ادامه دارد تا ابعاد بيشتري از اين ماجراي
هولناك فاش شود.

بهدنبال اين حادثه ،تيمهاي امدادي از اورژانس و هاللاحمر به همراه
تيمهايي از پليس راهور راهي محل حادثه شــدند .تريلي و اتوبوس
بهدليل شدت برخورد از بزرگراه خارج شــده و در شانه خاكي جاده
متوقف شده بودند.
سخنگوي اورژانس كشور درباره جزئيات اين تصادف گفت :براثر اين

فرار از خانه وحشت

آنطور كه همسايهها ميگويند رفتوآمدهاي زيادي به خانه سعيد ميشد .يكي ديگر از
آنها ميگويد« :گاهي صداهايي كه از خانه سعيد بيرون ميآمد زياد بود و بهنظر ميرسيد
جز خودش و خواهرش چند نفر ديگر هم در آنجا هستند .يكمرتبه حتي من صداي زني
همراه با دختر خردسالش را شنيدم .سعيد با مادر بچه دعوايش شده بود و كتككاري
ميكردند .زن فرياد ميزد و كمك ميخواست .من با پليس تماس گرفتم و خبر دادم
اما هيچكس نيامد».آنطور كه او ميگويد حتي يك مرتبه اتفاق عجيب و غريبي در آنجا
افتاد .او ميگويد« :يكبار صداي افتادن چيزي در حياط را شنيديم و همه همسايهها
جمع شديم .دختري با سر و وضع نامناسب از پنجره خانه سعيد آويزان شده و خودش
را به حياط انداخته بود .او شرايط جسمي و روحي خوبي نداشت و ميگفت سعيد او را
چندين روز در خانهاش زنداني كرده اما ديگر طاقت نياورده و تصميم گرفته براي نجات
خودش از پنجره بيرون بپرد ».اين حادثه امــا مدتي قبل هم اتفاق افتاده بود .يكي از
همسايههاي قديمي كه سالهاست در آن كوچه زندگي ميكند هم حادثه مشابهي را به
ياد دارد .او ميگويد« :چند سال قبل هم دختري جوان از پنجره اتاق خانه سعيد از يك
چادر آويزان شد و وقتي به حياط خانه رسيد ،با عجله از آنجا فرار كرد».

4ماه بيخبر از يك جسد

سعيد ديروز براي بازجويي و تحقيق به شعبه دوم دادسراي
جنايي تهران منتقل شــد .او رفتارهاي خشــني داشت و
پرخاشگر بود .ناگهان عصباني ميشــد و فرياد ميكشيد و
شروع ميكرد به فحاشي ،اما بازپرس جنايي او را به آرامش
دعوت ميكرد و از وي ميخواست جزئيات جنايتي كه مرتكب
شده را فاش كند .ســعيد اما قتل را انكار كرد و انگشت اتهام
را به سمت يكي از دختران فراري كه در خانهاش زنداني بود
گرفت .وي گفت :من هيچكس را در خانهام زنداني نكردهام
و همه آنها بیسرپناه بودند .من ســقفي در اختيارشان قرار
داده بودم براي زندگي .وي ادامه داد :يكي از آنها كه در كمد
زنداني بود ،خودش از من خواست تا در كمد زندانياش كنم.
دختراني كه در خانهام بودند به يكديگر حسادت ميكردند و
اگر به يكي از آنها توجه نشان ميدادم حسادت دختران ديگر
برانگيخته ميشد .مقتول يكي از دختراني بود كه از خانهاش
فراري شــده و من به او جا داده بودم .اما دختري كه در كمد
پنهان شده بود به رابطه من و او حسادت ميكرد .ميگفت چرا
من به او كه تازه وارد است توجه بيشتري نشان ميدهم .همين
باعث اختالفاتي ميان آنها شده بود .دختري كه خودش را در
كمد زنداني ميكرد از من درخواســت ازدواج كرده بود و به
من عالقه داشت!
متهم ادامــه داد :روز حادثه آنها با يكديگر درگير شــدند و
دختري كه عاشــق من بود جان آن يكي را گرفت .من هم
جسد را نايلون پيچ كردم و ميترســيدم آن را از خانه خارج
كنم.

از قم راهي اصفهان بود ناگهان تغيير مسير داد و وارد باند مخالف شد و
رو در روي اتوبوس مسافربري قرار گرفت .همهچيز در چند ثانيه رخ داد.
راننده اتوبوس وقتي تريلي را مقابلش ديد ،تالش كرد تغيير مسير دهد،
اما تالش او فايدهاي نداشت و اتوبوس و تريلي بهشدت با هم برخورد
كردند .شدت حادثه به حدي بود كه قسمت جلوي اتوبوس كامال از بين
رفت و 7نفر از مسافران در دم جانشان را از دست دادند.

«ميدانستيم همســايهمان خالفكار است ،اما
محمد جعفري
نميدانستيم كه ماههاست در چند قدمي محل
روزنامهنگار
زندگيمان يك جنــازه نگهداري ميكند ».اين
چكيده حرفهاي همسايههاي عامل جنايت در خانه وحشت است و حاال با برمالشدن
جنايتي كه همسايهشان مرتكب شده و احتمال كشف جرائم ديگر ،شوكه شده و در بهت
و حيرت بهسرميبرند .تعدادي از اين افراد در گفتوگو با همشهري ناگفتههاي زيادي را
از زندگي عامل اين جنايت و چگونگي كشف جسد بازگو كردند.
به گزارش همشهري ،انتهاي كوچهاي بنبست در خيابان خرمشهر ،حدفاصل خيابان
كميل و قزوين ،محل وقوع جنايتي هولناك اســت كه حاال همه دربارهاش صحبت
ميكنند؛ محلهاي بهظاهر ساكت و آرام كه هيچكس خبر نداشت در پس اين آرامش،
يكي از هولناكترين جنايتهاي سالهاي اخير رخ داده و آثارش همچنان باقيمانده
است .آنطور كه همســايهها ميگويند ،اغلبشان ميدانســتند كه سعيد ،جوان
خالفكاري است اما هيچكدامشان باورشان نميشد كه او مرتكب قتل شده است .يكي
از همسايهها كه دلِ پري از متهم دارد ،به همشهري ميگويد« :مدام از خانهشان صداي
درگيري ميآمد .همهاش فحش بود و ناله و نفرين .يك لحظه هم از دست ساكنان اين
خانه آسايش نداشتيم .آنها خواب نداشتند و هميشه سر و صدا ميكردند ».او نگاهي
به پنجره خانه وحشت مياندازد ،پكي به سيگارش ميزند و ادامه ميدهد« :در اينجا
سعيدهمراهخواهرشمريمزندگيميكرد.البتهبرادربزرگترآنهاهمتاهمينيكسال
پيش اينجا بود اما او را از خانه بيرون كردند .آنطور كه شنيدم چند سال قبل مادرشان
فوت شد و پدرشان وقتي ديد با بچههايش نميتواند زندگي كند ،گذاشت و رفت تا از
شر آنها راحت شود».

آنطور كه برآوردهاي اوليه متخصصان پزشكي قانوني نشان ميدهد ،دستكم 4ماه از
قتل دختري كه جسدش در خانه وحشت كشف شده ،ميگذرد اما چطور در اين مدت
هيچكدام از همســايهها متوجه وجود اين جنازه و بوي تعفن آن نشدند؟ يكي از آنها
ميگويد« :نميدانم رفتوآمدها به خانه او چه زماني انجام ميشــد كه ما هيچكس را
نميديديم .ما فقط صداهايي را كه از خانه بيرون ميآمد ،ميشنيديم .وقتي فهميديم كه
پليس در خانه سعيد جنازه كشف كرده ،خودمان هم شوكه شديم .چون تا آن زمان هيچ
بويي در ساختمان نميآمد .آنطور كه شنيديم ،او جسد را در چندين اليه مشما پيچيده
بود تا هيچ بويي خارج نشود .درباره  2دختري كه در آنجا زنداني شده بودند هم ما هيچ
صدايي از آنها نشنيديم .فقط وقتي مأموران آنها را پيدا كردند ديدم كه خيلي بيحال
بودند .بهقدري كه حتي نميتوانستند راه بروند و همسايهها مقداري غذا به2دختر بينوا
دادند تا بتوانند خودشان را تا ماشين پليس برسانند».

سايه ترس در سر همسايهها

حاال كه سعيد دستگير شده و مأموران جسد دختري را كه او در خانهاش به قتل رساند ه
بعد از ماهها از آنجا خارج كردهاند ،همســايهها هم خوشحال هستند و هم ناراحت.
خوشحال كه يك قاتل دستگير شده و ناراحت از اينكه اين حادثه در محل زندگي آنها
اتفاق افتاده است .يكي از ساكنان كوچه ميگويد« :همين امروز خانهام را سپردم براي
فروش .ديگر نميشود اينجا زندگي كرد .فكرش را هم كه ميكنم ما در نزديكي يك
قاتل زندگي ميكرديم و او چندماه يك جنازه را در خانهاش نگه داشته بود ،دلم آشوب
ميشود .همين ديشب كه اين ماجرا را فهميدم تا صبح خواب به چشمم نيامد .ديگر
نميتوانم اينجا بمانم».

قاتلي كه مأمور قالبي بود

تحقيقات اوليه از2دختري كه در خانه سعيد زنداني شده بودند ،نشان ميدهد كه او براي
فريب آنها خودش را مأمور پليس معرفي ميكرده است .نكتهاي كه تعدادي از همسايهها
نيز آن را تأييد ميكنند و ميگويند سعيد هميشه يك دستبند پليس به همراهش بود.
يكي از همسايهها در اينباره ميگويد« :من بارها يك دستبند به كمر سعيد ديده بودم.
او درحاليكه شكلش هم به اين حرفها نميخورد ،گاهي ادعا ميكرد كه مأمور است و
اغلب هيچكس هم جدياش نميگرفت .با وجود اين براي همه همسايهها شاخ و شانه
ميكشيد».

داخل خانه وحشت

خانهاي كه اين جنايت در آنجا رخ داده و حاال به خانه وحشت معروف شده ،حدود50متر
مســاحت دارد .در ورودي آن چندين جفت كفش زنانه ريخته است؛ كفشهايي كه
هيچكس نميداند متعلق به چه كساني است و صاحبانش چه سرنوشتي پيدا كردهاند.
داخل خانه بههم ريخته است و همهچيز ميشــود پيدا كرد؛ از انواع و اقسام دارو تا
لباسهاي زنانه و بطريهاي خالي نوشابه .روي يك ميز كوچكي كه در وسط خانه قرار
دارد پر است از ته سيگار .يك تلويزيون قديمي در گوشهاي روي زمين واژگون شده و
كوهي از لباسهاي چرك روي هم تلنبار شده است .پشت آشپزخانه متكايي چرك قرار
دارد كه جاي خوابيدن سعيد است .آشپزخانه ن ُقلي خانه تميزترين جاي خانه است اما
گوشه آنجا هم پر از زباله و ظرفهاي كثيف است .پشت آشپزخانه تنها اتاق خواب خانه
است؛ اتاقي حدود 6متري كه هنوز بقاياي نايلونهايي كه جسد مقتول در آن پيچيده
شــده بود ،وجود دارد .روي آن پر از خونابه است و بوي تعفن فضاي
اتاق را پر كرده است .اينجا همانجايي است كه قريب به 4ماه جسد
نايلونپيچ شده دختر جوان رها شده بود.

حادثه  ۱۶نفر شامل  ۱۴سرنشين اتوبوس و  ۲سرنشين تريلي مصدوم
شده بودند كه با حضور نيروهاي اورژانس به بيمارستان شهيد بهشتي
كاشان انتقال يافتند .اين در حالي بود كه 8نفر در دم جان باخته بودند
كه يكي از آنها از سرنشينان تريلي بود .اجساد جانباختگان با كمك
امدادگران به سردخانه بيمارســتان انتقال يافت .همچنين يكي از
مجروحان كه وضعيت وخيمي داشــت ،پس از انتقال به بيمارستان
جان باخت .به اين ترتيب آمار قربانيان اين تصادف به 9نفر رسيد.
براســاس اين گزارش ،تريلي مورد نظر 3سرنشين داشت كه يكي از
آنها جانش را از دســت داد و 2نفر ديگر نيز مصدوم و به بيمارستان
منتقل شدند.
علت تصادف

در همين حال فرمانده انتظامي شهرســتان كاشان با اشاره به اينكه

2دختر نجاتیافته از خانه وحشت

ماموران با هماهنگي قضايي قفل در را شكستند و وارد آنجا
شدند ،اما به محض ورود صحنه تكان دهندهاي را مقابل خود
ديدند .خانــه كامال بههم ريخته بود و در قســمت پذيرايي
دختري جوان با دســت و پاي بســته و برهنه افتاده بود .او
حدودا 21ساله بود و وقتي پليس را ديد سراسيمه گفت كه
سعيد آنها را زنداني كرده است .ماجرا عجيب بهنظر ميرسيد
و مأموران وقتي وارد اتاق خواب شــدند صداهايي از داخل
كمد ديواري شنيدند .در كمد قفل بود و مأموران كه آن را باز
كردند با دختري جوان كه او هم حدود 21سال سن داشت
و برهنه بود با دست و پاي بسته روبهرو شدند .اين دختر هم
ميگفت كه سعيد او را در كمد زنداني كرده است اما اين همه
ماجرا نبود .لحظاتي بعد مأموران پشت در اتاق خواب بستهاي
عجيب ديدند .نايلون مشكي رنگي دور جسمي پيچيده شده
بود و وقتي آن را باز كردند با جســد دختري جوان كه مدت
زيادي از مرگش ميگذشت روبهرو شدند.
در اين شــرايط بود ماجرا به قاضي محمــد وهابي ،بازپرس
جنايي تهران اعالم و او به همراه تيمي از مأموران تجســس
پليس آگاهي تهران در محل حادثه حاضر شدند.
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حادثه بعد از پل راوند رخ داده اســت ،گفت :علــت اصلي اين حادثه
انحراف به چپ تريلي كشــنده ،ناشي از خســتگي و خوابآلودگي
بوده است.
بهگفته وي ،اتوبوس مسافربري با  ۲۱مسافر از دهدشت كهگيلويه و
بوير احمد به سمت تهران در حركت بود كه تريلي كشنده با 3سرنشين
از سمت مخالف با آنها برخورد كرد.
رئيس بيمارستان شهيد بهشتي كاشان نيز با اشاره به اينكه 7نفر
از مصدومان تصادف اتوبوس آزادراه كاشــان  -قم بهدليل شدت
جراحتهاي وارده در بخش آي .سي .يو اين بيمارستان بستري
هستند گفت :از مجموع  ۱۶مصدوم اين سانحه رانندگي يك نفر
جان باخت و يك نفر (كمك راننده) از بيمارســتان ترخيص شد.
7نفر نيز در بخش اورژانس بيمارســتان شــهيد بهشتي كاشان
بستري هستند.
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فرصتي براي ديده شدن

بيستمين جشنواره نمايشهاي آييني و سنتي كار خود را آغاز كرد
روز گذشته (16آذر) بيستمين جشنواره نمايشهاي آييني و سنتي كار خود را با اجراي
نمايشها به شكل آنالين و حضوري آغاز كرد .فرصتي براي گروههاي نمايشي آييني و
سنتي كه بتوانند اجراهاي خود را در روزهاي برگزاري جشنواره ،داشته باشند.
تماشاي5نمايش از پلتفرمها

به گزارش همشهری بخشي از نمايشها به شكل آنالين در فضاي مجازي اجرا ميشوند .اين
نمايشها در چهار بخش دانشجويي ،مهمان ،مرور و تختحوضي اجرا ميشوند و در بسترهاي
پخش تيوال و تلويزيون تئاتر ايران بهصورت زنده در فضاي مجازي براي مخاطبان تئاتر پخش
ميشوند .بخش آنالين جشنواره از 16تا 20آذر برگزار و روزانه 5نمايش از طريق سايت تيوال
و پلتفرم تلويزيون تئاتر ايران براي عالقهمندان نمايشهاي ايراني پخش ميشود .تماشاي
ش تا 24ساعت پس از آغاز پخش براي عالقهمندان رايگان است.
اين نماي 

در راه فجر

داريوش مهرجويي
 ۸۲ساله شد

اداي دين به سينماي كيميايي

از مهمترين فيلمسازان سينماي ايران كه به شكلي غريب ،جايگاه و اعتبارش را در طول بيش از نيم قرن حفظ كرده است،از
زمان اكران «گاو» در مهر  ۱۳۴۸تا همين امروز  ۱۷آذر كه تولد  ۸۲سالگياش است؛ داريوش مهرجويي يكي از آن نامهاي
بزرگ و تكرار نشدني سينماي اين سرزمين بوده اســت .نكته مهم در کار مهرجويي توانايياش در پيوند ميان مفاهيم
روشنفكرانهباآنچهپسندعموميخواندهميشود،است.تاقبلازمهرجويي،فيلمروشنفكريفقطبرايمحافلخاصاهميت
ي از
و ارزش داشت .در طول بيش از ۵۰سال فعاليت حرفهاي در باالترين سطح ممكن ،فيلمهايي از او به يادگار مانده كه تعداد 
آنها براي ايرانيان خاطره جمعي ساخته؛ مشخصا «اجارهنشين ها» و «هامون» بهعنوان 2فيلم موفق كارنامه فيلمساز ،هم در
ميان منتقدان و هم نزد تماشاگران به يك اندازه ستوده شده است و حتي ميشود گفت که در اين زمينه مردم از روشنفكران
جلوتر بودهاند .مهرجويي بهعنوان هنرمندي چندوجهي در حوزه ترجمه و تأليف هم كارنامه پر و پيماني دارد .سينماگري
كه كارگرداني تئاتر را هم تجربه كرده و تداوم حضورش در عرصه فرهنگ معاصر ايران اميدآفرین و براي جوانان الهامبخش
است .براي هنرمندي كه در  ۸۲سالگي همچنان سري پرسودا و برنامههايي متعدد دارد ،سن فقط يك عدد است.

جايزه جالل ستاري براي  3پژوهشگر

بعد از نمايش و شكست فيلم «الماس ،»۳۳به فكر كار ديگري بودم.
روزي همراه ساعدي در ميدان توپخانه بنزين ماشينمان تمام شد؛
پياده شديم و راه افتاديم و سطل بهدست از اين سوي ميدان به آن سو؛ در راه
صحبت درباره «عزاداران بيل» بود و اينكه كاري بكنيم .ساعدي از «گاو» صحبت
كرد و اينكه داستانش قشنگ است و به درد ميخورد؛ داستان را تعريف كرد
و شروع شد .وزارت فرهنگ و هنر سرمايه فيلم را تامين كرد و به راه افتاد.

اجراي 15نمايش در دومين روز جشنواره

طلسمي كه شكسته شد

بررسي مجوزهاي كنسرتها

سرانجام بعد از ماهها بالتكليفي در عرصه برگزاري كنسرتهاي پايتخت ،اعالم شده كه بررسي
درخواستهاي مجوز براي برگزاري كنسرت در تهران آغاز شده است .به گزارش همشهري،
قرار بود آذرماه برگزاري كنســرتهاي موسيقي آغاز شود اما كنسرتها به واسطه مسائلي
چون قيمت بليتها ،اختالف ميان مديران سالنها و كنسرتگذاران به تعويق افتاد .وقتي
معاونت هنري اعالم كرد با تصميم ستاد مقابله با كرونا ميتوان براي تمام صندليهاي سالن
بليت فروشي كرد كمي از بار مشكالت برداشته شد .براساس اعالم معاونت هنري ،بررسي
درخواســتهاي مجوز اجراهاي صحنهاي پس از دوره تعطيلي اجراهاي صحنهاي بهدليل
شيوع ويروس كرونا در دفتر موسيقي آغاز شده است .تاكنون 10درخواست براي دريافت
مجوز اجراهاي موسيقي پاپ ،دستگاهي و كالسيك به دفتر موسيقي رسيده و در حال بررسي
است .البته شروع اين كنسرتها،كنسرت خندهاي است كه توسط يكي از كمدينها در سالن
وزارت كشور برگزار ميشود و مابقي اسامي كنسرتها نيز بهزودي اعالم خواهد شد.

«روياي ساحل» با الدن مستوفي

مهرجویی به روایت مهرجویی

با پايان يافتن هشتمين سمينار بينالمللي جشنواره نمايشهاي آييني و سنتي جايزه
جالل ستاري به پيتر شــومان از آلمان ،نينا ماليكوا از كشور چك و جمشيد ملكپور از
ايران  3نفر از پژوهشگران برتر اهدا شد.
امروز (17آذر)  ۵نمايش در بخش صحنهاي و  ۱۰اثر در بخش ميداني بيستمين جشنواره
نمايشهاي آييني و سنتي اجرا خواهد شد .تماشاخانه سنگلج از ساعت ۱۸:۳۰تا ۲۰ميزبان
نقالي «رستم و اسفنديار» كار طاهره بهرامي از تهران ،خيمهشب بازي «پيك آفتاب» كار
ساسان مهرپويان از تهران ،نقل موسيقيايي كار رضا بياباني از مشهد و نقالي دختر شاه هاماوران
كار فهيمه باروتچي از تهران است .نمايش خيمهشب بازي «طبال و پهلوان» نوشته و كار
صفرعلي محمدزاده ،نمايش «مضحكه در مضحكه» نوشته و كار سميه مهري« ،بارانخواهي»
نوشته و كار محمد بهاگير از مشهد و شبيهخواني «ليلي و مجنون» به شبيهگرداني مهدي
دريايي از اراك در پهنه فرهنگي هنري رودكي اجرا ميشوند .ايستگاههاي مترو هم ميزبان
بخشي از اجراهاي ميدان اين دوره از جشنواره هستند .نمايشها در فضاي باز متروي ميدان
جهاد ،تئاترشهر و ...توسط هنرمندان اجرا ميشود .اختتاميه بيستمين جشنواره نمايشهاي
آييني و سنتي  ۲۱آذر ساعت  ۱۸در تاالر وحدت برگزار ميشود.

«ناخوانده» به كارگرداني روزبــه روحيپور و تهيهكنندگي علي
روئينتن با پشت سر گذاش��تن مراحل توليد ،به جشنواره چهلم
ميآيد .بــه گزارش همشــهری ،تدوين اين فيلم توســط روزبه
روحيپور بوده و صداگذاري نيز بر عهده مهراد ابوالقاسمي است.
ساخت موسيقي این فیلم توسط مازيار جاللي انجام ميشود .به
گفته تهيهكننده پروژه ،اين فيلم اداي ديني به سينماي مسعود
كيميايي است.
«روياي ســاحل» بــه كارگرداني آرش ســجادي حســيني و
تهيهكنندگي سارا احمدي براي حضور در چهلمين جشنواره فيلم
فجر آماده ميشود .اين فيلم سينمايي كه در دوران كرونا مقابل
دوربين رفت ،با پشت سر گذاشتن مراحل فني و آمادهشدن براي
نمايش ،فرم حضور در اين دوره جشنواره فيلم فجر را پر كرده است.
الدن مستوفي ،ابراهيم كوخايي ،ماهان نصيري ،اميد فضلعلي و
مبين رستگار در اين فيلم نقشآفريني كردهاند.

پالن

آرش نهاوندی
روزنامهنگار

قهرمان و جاده خاکی
در جشنواره «دریای سرخ»
من به قصد تحصيــل به آمريكا
رفتم .مدرسه ما كارگاهي بود كه
تنها به وسايل و ادوات و تكنيك
توجه داشت و اينكه چه بايد بكنيم تا بتوانيم به
درجه جارو كشيدن استوديوها نايل شويم .بين
استادان سينما ،كمتر كسي بود كه تنها به اين
هنر از ديد امكانات آن و حد هنرياش نگاه كند.
اورسن ولز را مسخره ميكردند .اسم برگمان و
فليني و ديگر بزرگان را نشنيده بودند ...شايد
انتخاب فلســفه بهعنوان موضوع تحصيل
نتيجه نوعي واكنش به استادان هاليوودزده
دانشــگاهمان بود ...و هنوز هم فكر ميكنم
بهترين انتخاب زندگيام را همان موقع كردم.

بعــد از تمام كــردن فيلم «مدرســهاي كه
ميرفتيم» ،داستان «اجارهنشينها» را تنظيم
كرده بودم .خالصه داستان و طرح فيلمنامه را نوشته بودم.
پس از آن ،ســفر خارج پيش آمد .وقتي برگشتم ،خالصه
فيلمنامه را به جريان انداختم و هيچ مانعي هم در كار نبود.
اجازهاش داده شد و فيلم را ساختم.

هر كدام از فيلمهاي من واكنشي در قبال
ديگري بوده است .مث ً
ال آقاي هالو را براي
اين ساختم كه گاو توقيف شــده بود و باید راه ديگري
ميرفتم .پستچي را براي اين ساختم كه گاو و آقاي هالو
آمده بودند و حركتي ايجاد شــده بود و من گستاختر
شده بودم .من در دايره مينا گستاختر شدم ولي آنجا
نتيجهاش را چشيدم .يعني سه چهار فيلم توقيف شد...
سارا را ساختم چون بانو گرفتار شــد .اگر بانو گرفتار
نميشد حتما فيلم ديگري ميساختم.

سناريو «دايره مينا» را نظام پزشكي پس از جلسات شور و بررسي،
تصويب كرد ،ولي فيلم را تصويب نكرد ،چون خود نظام پزشكي هم
نميدانست چه خبر است و واقعيت چيست؛ در اينجا پزشكاني چون دكتر
بلوهر آصفي و دكتر عال به داد فيلم رســيدند .آنها ميدانستند در شهر چه
خبرست و از بازار خون و داللبازيها و شيرهايها خوب با خبر بودند.
قصــه فيلــم
«هامون» در اصل،
يك قصه خيلــي قديمي
است .يك بخش از يك طرح
گسترده ،يك رمان بزرگ
مثال ميتوانست باشد كه از
قبل از انقالب در ذهن من
بود ...آنچه قبال نوشته شده
بود با اين خيلي فرق داشت؛ برداشتي ديگر از اين قصه بود .موقعيت «هامون»
موقعيت امروز اســت و ميتواند مال قبل از انقالب هم باشــد .البته هامون
روشنفكر غربزده آل احمدي نيست ،روشنفكري است که مسئله غرب و لزوم
پذيرش تكنولوژي را گذرانده و از يك حادثه عظيم هم گذشته است .البته ديگر
سياستزده نيست .از اين مرحله هم گذشته است .فرهنگ اصيل خويش را هم
تجربه كرده است و حاال در گذري است كه ما همه در آنيم.

تربيت ذوق عامه؛ از «هامون» تا «تومان»
چطور سينماروي ايراني به سمت فيلمهاي عامهپسند سوق داده شد
محمدناصر احدی
روزنامهنگار

فيلم ســينمايي «تومان» ،سومين ساخته
یادداشت مرتضي فرشباف ،از 12آبان به روي پرده رفته و
تا امروز در حدود 120ميليون تومان فروخته و
كمي بيش از 5هزار نفر تماشاگر داشته است.
اگر صرفا ميزان فروش فيلم يا تعداد تماشاگران مالك قضاوت
درباره كيفيت اثر باشد ،مســلما «تومان» فيلمي ناموفق و
شكستخورده جلوه ميكند .اما واقعيت اين است كه اگر شما
يكي از آن 5هزار و اندي نفري باشيد كه تومان را روي پرده
تماشا كردهاند ،احتماال متوجه شدهايد كه با فيلمي متفاوت
سروكار داريد .اين تفاوت بار ارزشگذاري ندارد و روي بد يا
خوب بودن فيلم تأكيد نميكنــد« .تومان» روايت و دغدغه
متفاوتي با اغلب فيلمهايي كه روي پرده هستند دارد و حتي با
فيلمهاي خوبي همچون «قهرمان» اصغر فرهادي و «آتاباي»
نيكي كريمي فرق دارد« .تومان» تجربهاي در روايت و مسير
تازهاي در داستانگويي است كه البته احتماال آزمايشي كه در
روايت كرده و مسير تازهاي كه براي بيان داستانش برگزيده به
مذاق اغلب ســينماروهاي ايراني خــوش نميآيد ،چراكه
سينماروي ايراني طي ساليان سال به فيلمهايي سرراستتر از
«تومان» و به شــخصيتهايي تختتــر و تكبعديتر از
شخصيتهاي اين فيلم عادت داده شده است .خيال نكنيد كه
«تومان» فيلم پيچيدهاي است يا حرف ثقيل و سنگيني ميزند

كه در استدراك و استعداد تماشــاگر عام نميگنجد؛ اتفاقا
داستاني كه ميگويد داستان آشناي زمانه ماست .داستان راه
صدساله را يكشبه رفتن؛ داســتان تاخت زدن سادگي و
معصوميت با آلودگي و رذالت؛ داستان برآمدن و برافتادن؛
داستان ظهور و سقوط .داستان و مضمون «تومان» آشناست؛
آنچه غريب و شگفت مينمايد ،شــيوه روايت فيلم است؛
انگيزههاي شخصيتهاســت؛ نوع ارتباط آدمها با يكديگر
اســت؛ اســتخراج روايت از دل زندگي روزمره ،آنهم در
جغرافيايي خارج از تهران در گنبدكاووس است.
تماشاگري كه به فيلمهاي سادهگير و سادهانديش خو كرده
باشــد؛ تماشــاگري كه تنها روايت «الف» به «ب» و «ج» را
بشناسد؛ تماشاگري كه همهچيز را سياهوسفيد ببيند و آدمها
را به 2جبهه خير و شر تقسيم كند« ،تومان» را پسميزند؛
زيبايي قابهايش برايش بيمعنا جلوه ميكند؛ تأمل و تأني
فيلم را به كندي و سســتي تعبير ميكند و به آدمهاي فيلم
نزديك نميشود و احساس مالل و دلزدگي ميكند .تماشاگر
عام بيتقصير است اما كساني كه طي ساليان در كار پرورش
ذوق عامه بودهاند مقصرند و در قصورشان نبايد ترديد كرد.
تماشاگر سينماي ايران هميشه آنقدر دلبسته فيلمهاي خطي
و سطحي نبوده است .زماني كه تابستان سال« 1369هامون»
اكران عمومي شد ،اميدي نميرفت كه فيلم در گيشه بفروشد.
تصور ميشد كه «هامون» فيلمي روشنفكري است و تماشاگر
عام روايت رفتوبرگشتياش را درك نميكند و فيلم در گيشه
شكست ميخورد .اما سينماروها همه پيشبينيها را بههم

زدند .با اينكه برخي منتقدان از زمان اكران فيلم در جشنواره
هشتم در بهمن 1368فيلم را دوست نداشتند ،اما مردم چه
در جشــنواره و چه در زمان اكران عمومي چنان استقبالي
از فيلم كردند كه حتي منتقداني كه نقد منفي درباره فيلم
نوشته بودند ،بعدها نظرشان را تغيير دادند و زبان به ستايش
فيلم گشودند.
«هامون» به فيلمي كالت در تاريخ سينماي ايران بدل شد و
براي نسلی از سينماروها چنان شأن و منزلتي پيدا كرد كه
طرفداران دوآتشهاش به هامونبازها مشهور شدند« .هامون»
در جشنواره هشتم توفاني راه انداخت و جوايز كارگرداني،
فيلمنامه ،فيلمبرداري ،نقش اول مرد و بهترين تدوين را از
آن خود كرد .هيأت داوران سينماي ايران در جشنواره هشتم
عبارت بودند از مرحوم سيفاهلل داد ،فرهاد صبا ،منوچهر
عسگرينسب ،هوشنگ كامكار و محمدباقر كريميان .اين
هيأت داوري با اهداي 5جايزه مهم به «هامون» در شناساندن
اهميت اين فيلم به سينماروها نقش داشت .قصد مقايسه
«تومان» با «هامون» را ندارم ،اما حرفم اين است كه اگر به
«تومان» در جشنواره فجر سال 1398بيشتر از اهداي جايزه
«بهترين فيلمبرداري» توجه ميشد ،حاال شايد شرايط اكران
متفاوتي را تجربه ميكرد .براي ديدن «تومان» ،اگر خيلي
خوشاقبال باشيد ،شايد سانسي را در وسط روز يا آخر شب،
آنهم فقط در يك يا 2سينماي تهران ،پيدا كنيد .نحوه اكران
«تومان» و فيلمهايي همانند آن ،كه با جريان كلي سينماي
ايران متفاوت هستند ،بهنحوي است كه ديده نشوند .واقعيت
اين است كه تماشاگر سينما به سمت فيلمهايي سوق داده
ميشود كه با معيارهاي عامهپسندي مطابقت دارند و در اين
ميان فيلمهايي كه متفاوت باشند در هنگام اكران قرباني
ميشوند ،اما مطمئنا در قضاوت تاريخي سرنوشت بهتري از
فاتحان گيشهها خواهند داشت.

جشنواره فیلم «دریای ســرخ » ،از  6تا  15دسامبر  15(2021تا
 24آذر  ،)1400به عنوان نخستین جشنواره سینمایی عربستان
سعودی در شهر جده برگزار شده است .در این جشنواره که با فیلم
«سیرانو» به کارگردانی جو رایت افتتاح شد.
«قهرمان» ســاخته اصغر فرهادی و مســتند «رادیوگرافی یک
خانواده» به کارگردانی فیروزه خسروانی و محصول مشترک ایران،
نروژ و سوئیس نیز از ایران به جشنواره فیلم «دریای سرخ» دعوت
شدهاند و در بخش «فیلمهای محبوب جشنوارهها» حضور دارند.
در این دوره از جشنواره138 ،فیلم از مجموع 67کشور شرکتکننده
در بخشهای مختلف حضور دارند .در بخش رقابتی نیز  16فیلم
نامزد دریافت جایزه هســتند .فیلم «جاده خاکی» به کارگردانی
پناه پناهی در بخش اصلی رقابتی حضور دارد .جوزپه تورناتوره ،که
کارگردانی فیلم «سینما پارادیزو» ،برنده جوایز اسکار ،بفتا و کن را
در کارنامه خود دارد ،رئیس هیات داوران بخش رقابتی این جشنواره
است .هند صبری ،بازیگر تونسی فیلم «فیل آبی ،»2چرین دابیس،
فیلمساز ،نویسنده ،بازیگر و تهیهکننده فلسطینی  -آمریکایی ،دانیال
میچل ،مدیر جشنواره بینالمللی فیلم مورلیا و عبدالعزیز الشالحی
کارگردان عربستانی که با فیلم «فاصله صفر» شناخته شده است،
دیگر اعضای هیات داوران بخش رقابتی جشنواره فیلمدریای سرخ
را تشکیل میدهند.
عالوه بر فیلمهای «سیرانو» و «قهرمان» ،تعداد دیگری از فیلمهای
معتبر بینالمللی از جمله «دختر گمشــده» به کارگردانی مگی
گیلنهال ،فیلم زندگینامهای و مســتند «انیــو» (درباره زندگی
آهنگساز مشــهور ایتالیایی انیو موریکونه) به کارگردانی جوزپه
تورناتوره« ،مونالیزا و ماه خونین» ساخته آنا لیلی امیرپور ،کارگردان
ایرانی نیز در بخش غیررقابتی این جشنواره نمایش داده میشوند.
ادوارد وینتروپ ،مدیر سابق بخش «دوهفته کارگردانان» جشنواره
کن ،به عنوان مدیر هنری جشنواره فیلم «دریای سرخ» انتخاب
شده است .کاترین دنوو ،بازیگر مطرح سینما به همراه جک النگ،
وزیر سابق فرهنگ فرانسه و گاسپار نوئه ،کارگردان آرژانتینی نیز
میهمانان ویژه اولین جشنواره سینمایی عربستان سعودی هستند.
مسئوالن برگزاری جشــنواره «دریای ســرخ» جایزه ۱۰۰هزار
دالری را برای بهترین فیلم ،جایزه ۳۰هزار دالری را برای بهترین
کارگردانی و جایزه ۲۰هزار دالری را برای برنده جایزه هیات داوران
این دوره از جشنواره در نظر گرفتهاند.
از دیگر بخشهای مهم این جشــنواره نیز میتوان به «سینمای
جدید سعودی»« ،گنجینههای دریای سرخ» و «نسل بعدی دریای
سرخ» ،اشاره کرد.

معرفي رسمي قهرمان به اسكار 2022
آكادمي اسكار ،اسامي فيلمهايي را كه براي رقابت بر سر نامزدي در
بخش بهترين فيلم بينالمللي 2022واجد شرايط تشخيص داده
شدهاند ،اعالم كرد .نام فيلم «قهرمان» نماينده ايران نيز بهعنوان
يكي از نامزدهاي واجد شرايط براي حضور در رقابت نهايي جهت
نامزدي در رشته بهترين فيلم بينالمللي به چشم ميخورد.
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كیوسك

سفرهای دیپلماتیك سران كشورهای امارات ،ترکیه و عربستان برای انعقاد توافقنامه های سیاسی-اقتصادی ،فضای جدیدی را بر خاورمیانه حاکم کرده است

وداعمركلباقدرت؛پایانیكدورهتاریخی
جواد نصرتی
آنگال مركل بعد از انتخاب بهعنوان
خبرنگار
صدراعظــم آلمــان در 22نوامبــر
 ،2005در تاریخ كشــورشبهعنوان نخســتین زنی كه به چنین
سمتی میرسد جاودانه شد.
طی 16سال بعد ،او وجهه و نفود آلمان را در عرصه جهانی افزایش
داد ،بهسختی كار كرد تا یك اتحادیه اروپای در حال فروپاشی را كنار
هم نگه دارد ،بحرانهایی را مدیریت كرد كه هركدام میتوانست كار
هر سیاستمداری را تمام كند و در كنار همه اینها ،به الگویی تاریخی
برای زنان دنیا تبدیل شد.
مركل ،امروز قرار اســت جایش را به اوالف شولتز ،جانشین پیشین
خود بدهد .از پیش قرار بود كه بوندستــاگ ،پارلمان آلمان ،امروز
شولتز را رســما بهعنوان صدراعظم جدید این كشور برگزیند .این
یعنی ،مركل 67ساله ،دیگر در راس قدرت نخواهد بود .اگر مذاكرات
ائتالف دولــت جدید حداقل یك هفته بیشــتر طول میكشــید،
مدتزمان صدراعظمی مــركل ،از ركوردی كــه هلموت كهل در
دهههای  80و  90میالدی ثبت كرده بود هم عبور میكرد.
مركل ،كه پیشتر دانشمند بوده و در آلمان شرقی بزرگ شده است،
از آن دسته سیاستمدارانی نیست كه بتوان به یكی از دستاوردهایش
بهعنوان امضای او اشــاره كرد امــا در دوران او ،حزب محافظهكار
دمكرات مسیحی بهعنوان نهادی كه میتواند بحرانها را مهار كند و
از ارزشهای غربی در دوران پرآشوب دفاع كند شناخته شد.
او با 4رئیسجمهور آمریكا4 ،رئیسجمهور فرانســه5 ،نخستوزیر
انگلیــس و 8نخســتوزیر ایتالیا همــكاری كرده اســت .دوران
صدراعظمی او بــا 4چالش عمده مواجه بود؛ بحــران مالی جهانی،
بحران بدهی اروپا ،موج پناهجویان اروپا در ســالهای 2015-16
و همهگیری كرونا.
سودا دیوید ویلپ ،رئیس اندیشكده «صندوق مارشال آلمان» درباره
او گفته اســت« :نمیتوان این واقعیت را انكار كرد كه او قدرت نرم
بسیار زیادی به آلمان داد .بدون تردید ،او وجهه آلمان را در سراسر
دنیا باالبرد .وقتی كه مرکل در سال 2005به قدرت رسید ،بسیاری
او را دستكم میگرفتند اما او همزمان با افزایش نقش آلمان در دنیا
رشد كرد .حاال بســیاری در اروپا و فراتر از آن میخواهند كه آلمان
نقش فعالتری در دنیا بازی كند .این درخواست ،قبل از مركل اصال
مطرح نبود».
وقتی كه بحران اشــغال شرق اوكراین توســط روسیه ،كشورهای
غربی را شــوكه كرده بود ،بهگفته ویلپ ،مرکل «تنها كسی بود كه
میتوانســت به نمایندگی از غرب با پوتین (رئیسجمهور روسیه)
دیالوگ برقرار كند».
او در پیگیری یافتن راهحلهای چندجانبه برای حل مشكالت جهانی
ثابتقدم بود .خودش در اینباره قبال گفته است« :بحران مالی و سیل
مهاجران ،به ما نشان داد كه چقدر به همكاری در ورای مرزهای ملی
نیازمندیم ».مرکل تغییرات اقلیمی و دیجیتالشــدن دنیا را هم از
ایندست مشكالت میداند.
این رویكرد ،در تضاد كامل با رویكرد یكجانبهگرایانه دونالد ترامپ
رئیسجمهور جنجالی آمریكا بود .سال 2017در نخستین مالقات با
ترامپ در كاخ سفید ،وقتی خبرنگاران فریاد زدند كه دو رهبر با هم
دست بدهند ،مركل از ترامپ پرسید كه آیا میخواهد با هم دست
بدهند و ترامپ هم او را بیپاسخ گذاشت و به سمت دیگری نگاه كرد.
این صحنه ،نماد رابطه دو رهبر بود .مركل در همان دوران ،وقتی كه
از او پرسیده شد آیا رهبر دنیای آزاد است ،گفت رهبری هرگز به یك
شخص و یا یك كشور نیست.
با این حال او فردی کلیــدی در اتحادیه نهچندان متحد 27عضوی
اروپا بــود .اگزاویه بتــل درباره
نقش مــركل در اتحادیــه اروپا
 16سالو 16روز
گفته است« :خانم مركل ماشین
مصالحه بود .وقتی كه مذاكرات
مــدت زمانــی كــه
قفل میشد ،همیشه چیزی پیدا
مــركل صدراعظــم آلمــان
میكرد و مــا را متحد میكرد تا
بــوده اســت .ایــن مــدت
فقــط چنــد روز كمتــر از
امور را پیش ببریــم و اتفاق نظر
مدت زمامــدادی هلموت
پیدا كنیم».
كهل ،صدراعظم پیشین
شــارل میشــل ،رئیس شورای
آلمان است
اروپا ،در صد و هفتمین و آخرین
نشست اتحادیه با حضور مركل
خطاب به او گفت« :اتحادیه اروپا بدون شما ،مثل رم بدون واتیكان یا
پاریس بدون برج ایفل است».
البته در دوران مركل ،اختالفنظرهای زیــادی هم درباره نقش او
وجود داشت .او در كنار متحد نگهداشتن اتحادیه اروپا ،اهمیت بسیار
زیادی هم به منافع آلمان نشان میدهد .با همین رویكرد در بحران
بدهی یونان با این كشور وارد مجادله شد.
با همه اینها ،مركل گفته است در زمانی از قدرت كناره میگیرد كه
شرایط در اتحادیه اروپا ،برای او نگرانكننده است؛ «ما توانستهایم
با روحیه احترام به یكدیگر و تالش همیشــگی برای یافتن راهحل
مشــترك از پس بحرانهای زیادی برآییم ،اما همچنان مشكالت
حلنشده زیادی داریم و جانشــین من مأموریتهای ناتمام زیادی
دارد».
این مأموریتها در خانه هم وجــود دارند .او قدرت را در حالی ترك
میكند كه بیكاری كم شده و شرایط مالی بهتر و سالمتر شده است،
اما دولت مشخصا در مســئله دیجیتالكردن عقب است و منتقدان
هم مركل را متهم میكنند كه به ســرمایهگذاری در زیرساختها
چندان اهمیتی نداده است.
در پایان حضور مركل در قدرت ،موجی از تمجیدها و ستایشها از
سراسر دنیا سرازیر شده اســت .جورجبوش ،رئیسجمهور پیشین
آمریكا ،در گفتوگو با دویچهوله درباره مركل گفته اســت« :مركل
كالس و وقار را به یك پست مهم آورد و در این پست ،تصمیمهای
بسیار ســختی گرفت .او این تصمیمها را بر اساس اصول گرفت .او
رهبری دلسوز بود ،زنی كه از رهبریكردن دیگران نمیترسد».
شولتز ،در كارزار انتخاباتیاش تالش زیادی كرد تا اینطور نشان دهد
كه شبیهترین فرد به مركل اســت .احتماال او آخرین صدراعظمی
نخواهد بود كه تالش خواهد كرد تا شبیه مركل باشد .مركل ،الگویی
تاریخی برای سیاستمداران كشــورش رقم زده كه بهاین زودیها
فراموش نخواهد شد.

سیاوش فالحپور
منطقهای كه تا حدود
روزنامهنگار
یك سال پیش شاهد
شدیدترین تنشهای نظامی و سیاسی میان قطبهای
متعدد قدرت بود ،حاال چهره دیگــری پیدا كرده
است .ســرخط خبرهای خاورمیانه این روزها دیگر
مربوط به جبهههای جنگ و ارسال نیروهای نظامی به

كشورهای مختلف نظیر لیبی یا سوریه نیست ،بلكه از
توافقهای سیاسی و مالقاتهای ویژه میان رهبران
د ماه
منطقهای روایت میكند؛ رهبرانی كه تا همین چن 
قبل مواضع بسیار خصمانهای علیه یكدیگر داشتند.
شاید طی 10سال گذشته ،مخصوصا سالهای 2017
الی  2020كه منطقه شاهد اوج تنشهای سیاسی-

امارات
حركت بهسوی ایران و تركیه
افكار عمومی و رسانههای جهانی پیشتر امارات را بهعنوان كانونی
اقتصادی و مركزی برای گردشــگری منطقهای میشناختند ،اما
این تصویر در ســایه سیاستهای 10سال گذشــته ابوظبی تا حد
زیادی تغییر كرد؛ سیاســتهایی كه امارات را عمال به ماشــینی
جنگی و تهدیدی برای صلــح و امنیت منطقه تبدیــل كرده بود.
این شیخنشین كوچك دستكم در 2كشــور عربی (لیبی و یمن)
به یكی از بازیگران اصلی بحران تبدیل شــ د و نیروهای شبهنظامی
تحت حمایت خود را تاسیس كرد .از ســوی دیگر روابط امارات در
این سا لها شــاهد تنشهایی
بیســابقه با ایران و تركیه بود.
8میلیارددالر
حاال بــار دیگــر نوبــت تغییر
وضعیت فرارسیده است .امارات
حجــم مبــادالت
طی یك ســال گذشــته نشان
تجــاری امــارات و تركیــه در
داده توانایی باالیی برای نرمش
سال گذشته 8میلیارد دالر
در سیاســت خارجــی و تغییر
بوده اســت .از ســوی دیگر
امــارات صاحب بیشــترین
رویههای پیشــین دارد .نقطه
ســرمایهگذاریهای عربــی
آغاز این روند سوریه بود .انتشار
در تركیه است
تصاویــر ســفر عبداهللبنزاید،
وزیر خارجه امارات به دمشــق،
شوكی بزرگ را در سطح رسانههای جهانی ایجاد كرد .امارات طی
سالهای گذشته بخشــی از كمپین جنگی علیه دولت بشار اسد به
شــمار میرفت ،اما حاال با تأكید بر مسئله «امنیت» تالش میكند
انزوای بینالمللی ســوریه را از بین برده و این كشــور را به اتحادیه
عرب بازگرداند .شــوك بزرگتر اما با ســفر محمدبنزاید ،ولیعهد
ابوظبی بــه تركیه و مالقات مســتقیم او با رجب طیــب اردوغان،
رئیسجمهور این كشــور ایجاد شــد .امارات و تركیه طی 10سال
گذشــته ،دوگانهای خصمانه را در تمام منطقه شــكل داده بودند.
روابط این دو كشور در بسیاری از پروندهها تا مرز جنگ نیابتی علیه
یكدیگر پیش رفت؛ ازكودتای مصر گرفته تا نبرد بر سر بنادر و جزایر
دریای سرخ ،بحران قطر ،حمایت امارات از گروههای كرد مسلح در
شمال سوریه و البته جنگ داخلی لیبی .اما با تغییر شرایط
حاكم بر منطقه ،امارات و تركیــه نیز میدان نبرد را رها
كرده و بهتدریج وارد مســیر همكاریهای اقتصادی
میشــوند .بنزاید در جریان سفر خود به آنكارا،
بسته قابل توجهی از پیشنهادهای اقتصادی،
ازجمله سرمایهگذاری 10میلیارد دالری و
خرید سهام چند شركت بزرگ حملونقل
در تركیه را به همراه داشــت .این دو كشور
همچنین قرار است بر ســر تقسیم نقش در
فرایند بازسازی لیبی و ســرمایهگذاریهای
زیرســاختی در این كشور مذاكرات جدیدی
را آغاز كنند .آخرین غافلگیری امارات برای
منطقه نیز ،بهبود چشمگیر روابط این كشور
با ایران است .اگرچه فرایند مذاكرات  2كشور
از یك ســال پیش بهطور جدی آغاز شده،
اما نخستین سفر یك مقام بلندپایه اماراتی
به تهران ،ســر انجام روز دوشــنبه توسط
طحنونبنزاید ،مشاور امنیت ملی ولیعهد
ابوظبی صورت گرفت.

تركیه
آشتی با دشمنان دیروز
دولت اردوغان به چرخشهای پرسرعت در سیاست خارجی مشهور
است .این كشور طی 10سال گذشته ،مشخصا پس از آغاز انقالبهای
بهار عربی ،سیاســت خارجی انقالبی را در دستور كار خود قرار داد.
ازجمله ویژگیهای بارز این سیاست ،حمایت از جریانات انقالبی و
اسالمگرای جهان عرب ،پافشاری بر حقوق مردم فلسطین در مجامع
بینالمللی ،پررنگشــدن تضادها با رژیم صهیونیســتی ،افزایش
تنش با كشــورهای عربی محافظهكار (مانند ســعودی و امارات) و
نزدیكی به گروهها و كشورهای ضدآمریكایی در سطح منطقه بود.
حاال دوران تغییــر این الگو فرا
رسیده است .تركیه در نخستین
11/5میلیارددالر
گام با بازگرداندن سفیر خود به
سرزمینهای اشغالی اعالم كرد
حجــم مبــادالت
خواهان كاهش تنــش با رژیم
تجاری میان تركیــه و مصر
صهیونیستی است .از سوی دیگر
طــی ســا لهای گذشــته
این كشور طی یك سال گذشته،
بهرغم بحرانهای سیاسی
كاهــش نداشــته و اخیرا به
مذاكــرات فشــردهای را برای
بیــش از 11/5میلیــارد دالر
بهبود روابط خود با عربستان و
رسیده است
مصر آغاز كــرده؛ مذاكراتی كه
بهویژه در مورد مصــر با نتایج
قابل توجهی همراه بوده است .تركیه البته اصرار دارد همزمان با این
روند ،روابط نزدیك خود با ایران را حفظ کند و در این حوزه از رقیب
منطقهای خود ،یعنی امارات عقب نماند .براســاس آنچه گذشت،
اردوغان از روز گذشــته دور تازهای از ســفرهای منطقهای را آغاز
كرده؛ نخستین مقصد ،سفر به دوحه ،پایتخت قطر است .جالب آنكه
سفر اردوغان به قطر تقریبا با حضور محمد بنسلمان در این كشور
همزمان میشود .طی سالهای گذشــته قطر یكی از كانونیترین
نقاط اختالف تركیه با عربستان سعودی بهحساب میآمد؛ تا جایی
كه تركیه برای جلوگیری از احتمال حمله سعودی ،نیروهای نظامی
خود را به قطر اعزام كرده بود .پیش از سفر اردوغان ،مولود چاووش
اوغلو ،وزیر خارجه تركیه نیز برای مالقات با همتای خود عازم دوحه
شده بود .به گزارش شبكه الجزیره ،هماهنگیهای
عالــی در سیاســتهای  2كشــور در مــورد
افغانســتان در رأس موضوعات مورد بررســی
وزرای خارجه تركیه و قطر قرار داشته است.
ظرفیتهــای باالی آنكارا بــرای نفوذ در
اقتصاد كشــورهای عربی ،یكی از عوامل
اصلی برای تمایل این كشــور به كاهش
تنش بهحســاب میآید .تركیه اكنون
آماده اســت بخش مهمی از پروژههای
بازسازی در كشــورهایی نظیر لیبی،
یمن یا عراق را در دست بگیرد .البته گره
سیاست خارجی تركیه در پرونده سوریه
هنوز باز نشده است .با وجود تالشهای این
كشور برای بهبود روابط با دمشق ،مواضع دولت
بشار اسد نسبت به تركیه همچنان بسیار منفی
است .از سوی دیگر انتظار میرود وضعیت تركیه
در شــرق دریای مدیترانه (رقابت با یونان بر سر
منابع گازی) و منطقه قفقاز (نبرد نفوذ با روسیه)
پرتنش باقی بماند.

صدای پای داعش در بصره

 3ماه پــس از حمله انتحاری
خاورمیانه بغداد كــه  35كشــته به جا
گذاشــت ،ظهر دیروز انفجار
بمبی شهر بندری بصره را به لرزه در آورد.
به گزارش خبرگزاری رویتــرز ،در اثر این
انفجار  4نفر كشته و  4نفر نیز زخمی شدند.
منابع بیمارستانی تعداد زخمیها را  20نفر
اعالم كردهاند .مسئولیت حمله تروریستی
بغداد را گــروه داعش به عهــده گرفت اما
مسئولیت انفجار دیروز را هنوز هیچ فرد یا
گروهی به عهده نگرفته است .با این حال،
انگشت اتهام به ســوی داعش است .بصره
در جنوب عراق دســت كم از سال 2017
به بعد آرام بوده و این نخســتین بار طی 4
سال گذشته است كه این شهر شاهد حمله
تروریستی است.
طبق اعالم مقامهای امنیتی در عراق ،بمب

نظامی بود ،كمتر كســی گمان میكرد قدرتهای
معارض به این زودی اختالفات را كنار گذاشته و بر سر
منافع اقتصادی با همدیگر به توافقهایی جدید دست
یابند ،اما قطار مصالحه منطقهای خیلی زودتر از آنچه
پیشبینی میشد به راه افتاد و كشورهای خاورمیانه
را با خود همراه كرد .تاكنون 3موج اصلی ،پیشران

در یك موتورسیكلت كار گذاشته شده بود.
این انفجــار ،یك خــودروی عبوری و یك
مینیبوس را نیز منفجر كرده است .بیشتر
زخمیها مربوط به مینیبوس بوده است.
داعش طی هفتههــای اخیر در مناطقی از
شــمال و غرب عراق ،در مناطق كردنشین
بار دیگر فعال شده است .هفته گذشته در
جریان حمله نیروهای داعش به یك روستا
در جنوب اربیل  12نفر كشته شدند 9 .نفر
از كشتهشدگان از نیروهای پیشمرگه كرد
و  3نفر دیگر از مردم عادی بودند.
وقوع حمله دیروز در جنــوب عراق ،زنگ
خطر را برای نهادهای امنیتی این كشــور
به صدا در آورده است .عراق در سال 2017
اعالم كرد كه به طور كامل داعش را شكست
داده و هســتههای این گروه را در مناطق
مختلف پاكسازی كرده است.

توافقهای منطقهای بودهانــد كه در حقیقت حكم
آتش بس یا معاهدات كاهش تنش را دارد؛ امارات،
تركیه و عربستان سعودی .این سه كشور طی یك
سال گذشته با بازنگری در بسیاری از سیاستهای
پیشین خود ،چرخشهای قابل توجهی را در سطح
منطق ه به نمایش گذاشتهاند.

عربستان
مصالحه بزرگ در خلیجفارس
سیاستهای عربستان طی سالهای گذشته عمال این كشور را در
انزوای منطقهای قرار داده است؛ كشوری كه روزگاری قلب جهان
عرب خوانده میشد ،بهدلیل راهبردهای بینتیجه در جنگ یمن،
محاصره قطر و تنشهای درازمدت با ایران و تركیه ،بهتدریج جایگاه
پیشین خود را از دست داده و متحمل خسارتهای متعدد سیاسی،
اقتصادی و البته نظامی شده است .حاال در فصل جدید خاورمیانه،
رویكرد رهبر جوان عربستان نیز در سیاســت خارجی تغییر كرده
است .به گزارش شــبكه الجزیره ،اولویت جدید محمد بن سلمان،
بازیابی جایگاه پیشــین ریاض
در شورای همكاری خلیجفارس
5/6میلیارددالر
اســت .بر همین اســاس ،تور
سفرهای ولیعهد ســعودی در
حجــم مبــادالت
حاشــیه عربی خلیجفــارس از
تجاری عربســتان و قطر
روز گذشته آغاز شد .نخستین
پــس از 3ســال ركــود ،با
مقصد او عمان بود؛ كشوری كه
40درصــد افزایــش بــه
5 /6میلیــارد دالر در
طی ســالهای گذشته بهدلیل
سال 2021رسیده است
روابط نزدیكش با ایران از سوی
عربســتان و امارات تحت فشار
قرار داشت .بسیاری از مقامات
سعودی ،ازجمله عادل الجبیر ،وزیر خارجه پیشین سعودی از مسقط
بهدلیل میزبانی محرمانه از مذاكرات هستهای میان ایران و آمریكا
انتقاد كرده بودند .اما شرایط نسبت به سالهای گذشته تغییر كرده
و رهبران ســعودی عمیقا به تقویت روابط استراتژیك با عمان امید
بستهاند .البته بخشی از این تغییر چشمانداز ،به افزایش رقابتهای
پنهان میان ریاض و ابوظبی بر میگردد .سیاستهای اخیر امارات
در پروندههای مختلفی همچون خروج یكجانبه از جنگ یمن یا تقابل
با برنامههای ریاض در اوپك ،ائتالف پیشین این كشور با عربستان را
متزلزل كرده است .سرمایهگذاریهای عربستان در بندر دقم عمان
(رقیب بندر جبلعلی امارات) و افتتــاح گذرگاههای زمینی برای
انتقال كاال میان  2كشور بدون استفاده از خاك امارات ،نشانههای
مهمی در این زمینه بهحساب میآید.
اما مهمتریــن چرخش ســعودیها در منطقه،
مربوط به قطر است .بحران میان این دو كشور كه
از سال 2017منجر به محاصره زمینی ،دریایی
و حتی هوایی دوحه توسط كشورهای عربی
شد ،یكی از مهمترین تحوالت خاورمیانه در
دوران معاصر بهحساب میآید .این بحران
سرانجام با عقبنشینی كامل عربستان،
در جریان نشست العال با حضور محمد
بن سلمان و شــیخ تمیم بن حمد آل
ثانی ،امیر قطر به پایان رســید .حاال
ولیعهد سعودی برای نخستین بار پس
از بحران ،برای مالقات با رهبران قطر
عازم دوحه میشود .این دومین ایستگاه سفرهای
منطقهای ولیعهد سعودی پس از مسقط است .او
همچنین در ادامه برای دیدار با نواف االحمد ،امیر
جدید كویت به این كشور سفر میكند .عربستان
ت منطقهای را با ایران به
همزمان با این روند ،مذاکرا 
میزبانی عراق آغاز كرده است.

روزنامه نیویورك تایمز [آمریكا]

اومیكرون آنقدرها هم
ترسناك نیست

نیویورك تایمز به نقل از دانشمندان آفریقای
جنوبی نوشــته كه بررســیهای اولیه روی
اومیكرون نشان میدهد كه این سویه جدید
كرونا آنقدرها هم ترســناك نیست .براساس
تجربه این دانشــمندان ،اومیكرون در زمینه
شــیوع ،قدرت باالیی دارد اما شدت بیماری
كه ایجاد میكند ،نســبت به دیگر سویههای
كرونا ضعیفتر است .با این حال ،دانشمندان
هشدار دادهاند كه نباید این سویه را دستكم
گرفت؛ در عین حال نبایــد بهخاطر آن ،در
جامعه وحشت ایجاد كرد .با گذشت یكماه از
شیوع سویه اومیكرون ،هنوز راهكار دقیقی
برای مهار آن معرفی نشــده است .مبتالیان
به اومیكرون در بیش از 40كشــور شناسایی
شدهاند.

روزنامه گلوبالتایمز [چین]

شكاف میان هند و آمریكا

روزنامه دولتــی گلوبال تایمــز چاپ پكن،
تصویــری از دیــدار والدیمیــر پوتیــن،
رئیسجمهور روســیه بــا نارنــدرا مودی
نخســتوزیر هند را در صفحه نخست خود
منتشر كرده و نوشــته كه پیام این سفر ،عزم
2طرف برای نهایی كردن قرارداد خرید سامانه
موشكی اس400-روسی از ســوی دهلی نو
است .این روزنامه نوشته كه سفر پوتین به هند
نشان میدهد كه هندیها آنقدرها هم متحدان
خوبی برای آمریكا نیستند و شكاف بین دهلی
نو و واشنگتن پُر شدنی نیست .هند در حالی
تصمیم به خرید ســامانه پیشرفته اس400-
روسیه گرفته كه از سوی آمریكا برای لغو این
قرارداد تحت فشار است.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
4چيز است كه به هركس داده شود خير دنيا
و آخرت به او داده شده است :راستگويي ،اداي
امانت ،حاللخوري و خوش اخالقي.

 چهارشنبه  17آذر  1400سال بیست و نهم شماره 8382

تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها

به
خلق و لطف توان كرد صيد اهل نظر
به
بند
و
دام نگيرند مرغ دانا را

اذان ظهر 11:56 :غروب آفتاب16:51:
اذان مغرب 17:11 :نيمهشبشرعي23:12 :
اذان صبح 5:33 :طلوع آفتاب7:02 :

عدد خبر
دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه تورج ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري

تاالرهاي خاموش شهر

تا پيش از ورود كرونا به كشور كه مراس 
م
فاطمه عباسي
عروســی بهطور كامل و جامــع برگزار
ميشد ،خانواده داماد براي رزرو تاالر عروسي بايد از يكسال قبل اقدام
ميكردند .قيمتهايي كه در برابر داماد و خانوادهاش قرار ميگرفت،
آنقدر نجومي و سرسامآور بود كه بعضي براي كم نياوردن تا حلق زير
قرض ميرفتند اما تاالر ميگرفتند كه پيش فك و فاميل كم نياورده
باشند .صاحبان تاالرها هم سنگ تمام ميگذاشتند و براي هر خدماتي
قيمتهاي جداگانه تعيين ميكردند .اگر درگير اين مدل مراسم شده
باشيد حتما اين را هم ميدانيد كه قيمت مصوبي براي تاالرها تعيين
نشده و هر مجتمع پذيرايي به فراخور خدماتي كه ارائه ميدهد قيمت
متفاوتي دارد .بهطور مثال قيمت تاالرهاي پذيرايي تهران بســته به
منطقهاي كه در آن واقع شده است ،ديزاين و دكوراسيون تاالر ،خدماتي

اول آخر

چاپ :همشهري تلفن48075000 :
همشهريwww.hamshahrionline.ir :
سايت روزنامهnewspaper.hamshahrionline.ir :

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

كه ارائه ميدهد ،كيفيت خدمات و ...متفاوت است .هرچه تاالر ديزاين
و دكوراسيون بهتري داشته باشد ،در منطقه خوش آب و هواتري قرار
گرفته باشد ،دسترسي به آن راحتتر باشد ،خدمات بيشتري ارائه بدهد
و كيفيت و تنوع خدمات آن باالتر باشد ،قيمتش نيز باالتر است.
باز شدن پاي كرونا به كشور از  2سال پيش تاكنون باعث شده مراسمی
مانند عروسي كمرنگ شــود و تاالرهاي پذيرايي هم ماههاي متوالي
در سكوت و خاموشي به سر ببرند .تا جايي كه بهگفته رئيس اتحاديه
تاالرهاي پذيرايــي تهران حتي در ماههاي اخير و پس از بازگشــايي
تاالرهاي پذيرايي با رعايت شــيوهنامههاي بهداشتي ،فقط ۲۰درصد
تاالرها بــه فعاليت بازگشــتند و ۸۰درصد تاالرهــاي تهران تعطيل
هستند كه اكثرا ورشكسته شــدهاند .حاال ديگر كمتر كسي است كه
بخواهد برود خانه بخت و بخواهد كه براي تاالر و اتاق عقد ،ماشــين

حافظ

20ماه

معاون آموزش متوسطه
وزارت آموزش و

پرورش گفت :نتایج
سنجشهای اخیر

عروس ،لباس عروس و كت و شــلوار ،خريد طــا و جواهر و ...هزينه
كند .خيلي از زوجهاي جوان با گذشتن از هزينههاي اضافي بهخاطر
چشم و هم چشمي ،با يك عقد محضري و مهماني مختصر راهي خانه
بخت ميشوند و دليلي نميبينند با اينكه تاالرها باز شده ،هزينههاي
عجيب و غريبي براي خدمات ويژه تاالرها مثل منوي  VIPو ديجي
كنند و با يك مدل غذا و يك فلش مموري عروســي را به سادهترين و
صميمانهترين شــكل برگزار ميكنند .هر چند كه از كار بيكار شدن
تاالرداران و كارگران اين ســالنهاي پذيرايي تلخ و تأســفبار است،
اما وقت آن اســت كه تغيير ايجاد كنيم .پايين آوردن هزينهها و البته
توقعها براي شروع كار ميتواند مؤثر باشد و تغيير در سبك پذيرايي و
سادهتر كردن خدمات شايد بار ديگر رونقي به تاالرهاي پذيرايي بدهد
و چراغشان را روشن كند.

نشان میدهد ،بهرغم

نمرات باالی كسب شده
طی جریان امتحانات

غیرحضوری در 2سال

گذشته ،میزان یادگیری
بسیاری از دانشآموزان
در۲۰ماه وقفهای كه در
فعالیتهای حضوری
بهوجود آمد در همه

دروس افت كرده است.

به تماشای مسافران سپید بال  -تهران ،تقاطع مسیل منوچهری و جاجرود/عکس :محمد عباس نژاد

70درصد

این مقام آموزشی تأكید

كرده افتهای تحصیلی
بهویژه در دروس علوم

پایه  ۵۰تا ۷۰درصد بوده

كه این امر با توجه به تأثیر
جدی كه این دسته از

دروس در یادگیریهای
بعدی دانشآموزان

در پایههای باالتر دارد

چشمانداز خوشایندی را

ارائه نمیدهد و باید عزمی
ملی و برنامهای منسجم
در كشور برای بهبود

یادگیری دانشآموزان و

جبران عقبافتادگیهای
آنان پدید آید.

تهران من

بر و برگ

ماندال؛رهايی
شهنام صفاجو
 8سال از درگذشت نلسون ماندال گذشت؛
مبارز خســتگيناپذيري كه جنگ تمام
عياري عليه تبعيض نژادي داشــت تا پاي
سند انسانيت مهر برابري بزند.
ماندال خود چهره متفاوتي بود و كار هنري
درباره ايــن برنده جايزه صلــح نوبل هم
خالقيت ويژهاي ميخواهد .مدرنترين نگاه
هنري به او ،بناي يادبود رهايي ()Release
است كه ماركو ســيانفانلي ،هنرمند اهل
آفريقا يجنوبي در پنجاهمين ســالگرد
دستگيري نلســون ماندال از 27سال گذر
عمر او پشت ميلههاي آهني زندان آپارتايد
طراحي و اجرا كرده است؛ سازهاي بينظير
كه هر يك از زواياي آن ،داســتان زندگي
مردي اســت كه آزادياش را خرج رهايي
همنوعان سياهپوســت خود كرد تا منجر
به تصويب منشور حقوق دمكراتيك مدل

آفريقايي شود.
نمايه ماندال واقع در 90كيلومتري جنوب
شهر دوربان ،شــامل 50ستون فوالدي به
ارتفاع  5-6متر اســت و زمين پوشيده از
بتن آن هم نشان از سالهاي سخت زندان
و آپارتايد و مقاومت اين مبارز هميشگي
دارد .اين سازه مفهوم همبستگي و تكامل
هم دارد؛ عناصري كه با همنوازي هم هويت
پيدا ميكنند .از نگاه كمي دور ،بهتر ديده
و فهميده ميشوند و تحتتأثير سياهي و
نور شكل ميگيرند كه خود نوعي دعوت
به مبارزه نمادين اســت؛ آنجا كه همهچيز
در يك نام خالصه ميشود :نلسون ماندال؛

آخر مصور

يك سفينه در آبگينه

شجاعدلي كه نجاتبخش سياهان آفريقا
شد.
در مسير سنگفرش شــده بين 2خاكريز،
هويت اين مجسمه فوالدي مبهم است؛ اما
وقتي بيننده به نقطه 35متري جلوي نمايه
ميرسد ،اين اثر نمايان ميشود؛ تصويري به
بلنداي ماندالي كبير كه به وضوح به سمت
غرب خيره شده است؛ جايي كه خورشيد
غروب ميكند و شبهنگام آشكار ميسازد
كه سياهي عين حقيقت است.
از نظر ساختاري ،طراحي و چيدمان عمودي
ستونهاي اين نمايه وقتي از جلو يا پهلو به
آن نگاه ميشود ،حس يا لحظه فروريختن
و رها شدن را ايجاد ميكند؛ همان پيامي
كه ماندال براي همه سياهپوستان داشت؛
«رهايي» .آنچه در نگاه مفهومي به اين اثر
قابل تامل است هم ايده آزادي و وارستگي
اســت؛ يك بناي خاطرهســاز كه يادآور
مبارزهاي به قد تاريخ است و قدرت ذهن
و تخيل مردم را تسخير ميكند.

بوك مارك

تهران ،قلهك ،كوچه آفتاب

چراغهاي خيابان ميرداماد كمكم روشن ميشد .پريسا و ياسمن
محدثه واعظيپور
همچنان پشت پنجره ايستاده بودند .حال و هواي پريسا در همه
ارديبهشتهاي پس از كاوه همينطور بود .دلش مدام شور ميزد و اشكهايش سرازير
بودند .وقتي آشپزي ميكرد ،پشت فرمان در ترافيك ،وقتي آلبومهاي قديمي را زير ورو
ميكرد تا عكسي تازه از كاوه قاب بگيرد و بزند به ديوار اتاق پذيرايي يا وقتي تلفني با
ياسمن حرف ميزد ،بيتاب بود .اينبار هم بياختيار اشكهايش جاري شد ،آنها را پاك
كرد و با لبخند گفت« :بريم آماده شــيم .االن بچهها ميرسن ».ياسمن ،پريسا را به
آغوش كشيد و اشكهايش فروريخت .هر دو خسته بودند .خسته از غمي هزار ساله.

ديالوگ

آكوآ من

شاسی بلند

اثر تونی مینوچرا

مرا :چيكار كنيم؟
جيمز وان
آرتور :توي نهنگ قايم ميشيم ،من اين ايدهرو از پينوكيو گرفتم.
مرا( :بعد از اينكه ميفهمد پينوكيو كيســت) :تو نقشــه فرار مارو از روي كتاب
كودكان كشيدي؟
آرتور :كتابو نخوندم ،فقط فيلمشرو ديدم!

در مسير تغيير كاربري خانههاي تاريخي ،موزه شدن
سارا كريمان
سرنوشت خيري است كه نصيب بعضي از آنها ميشود
و بسياري از گنجينههاي مهم در ايران و جهان در دل همين خانهها و كاخ جاگرفتهاند.
لذا اين قبيل موزهها روايتي عالوه بر اشيا و موضوع خود نيز به همراه دارند كه نسبت
اين دو ،محل مناقشــه اســت .يكي از نمونههاي مثالزدني اين قبيل موزهها ،موزه
آبگينه و سفالينههاي ايران است كه محل تالقي چندين روايت گشته است؛ نخست
ذات معماري اين بنا فاخر و متعلق به اواخر قاجار -اويل دوره پهلوي و متاثر از جريان
ورود معماري اروپايي است .دوم ،اين ساختمان متعلق به قوامالسلطنه بوده است كه
دستكم  ۶۰سال در دوران قاجار و پهلوي در باالترين مسندهاي سياسي كشور بوده و
وقايع زيادي را رقم زده است و سوم ،تبديل اين بنا به موزه توسط هانس هوالين ،معمار
و طراح برجسته اتريشي كه در طراحي خود كامال به ريشههاي تاريخي -باستاني اشيا
تكيه كرده است و اين شاهكار طراحي موزهاي را ملهم از سير تحول سفال و آبگينه در
دورههاي تاريخي ساخته است .هوالين در طراحيهاي ديگر خود نظير موزه آلبرتينا
وين و گوگنهايم سالزبورگ با رويكردي نوگرايانه ضمن حفظ كالبد بنا فضايي را براي
نمايش هر چه بهتر آثار پديد آورده است .در موزه آبگينه هم با احترام به ساختمان در
طراحي از هويت تاريخي آن فاصله گرفته است و خوانشي نو را با طراحيهاي بسيار
هنرمندانه رقم زده است.
موزه آبگينه و طراحي هوالين كه به ويترينهاي آن مشهور است در نسبتي با شيء به
نمايش درآمده با آن قرار دارد .طراحي اين ويترينها به قدري خالقانه و به لحاظ اجرا
دقيق و باكيفيت است كه ميتوان آنها را به مثابه اثر هنري برشمرد .هوالين در طراحي
خود آگاهانه با بهرهگيري از فرم ،رنگ ،نور و جنس ،نوعي ريتم در روايت نمايش اين
موزه پديد آورده است .مخاطب در فضايي كه براي نمايش شيء طراحي شده است به
دريافتي حسي دست مييابد .بهرهگيري از نمادهاي آشنا و محرك ،ارجاعاتي تاريخي
را در ذهن بيننده برميانگيزاند .هوالين از محدوديتهاي ساختمان فرصتهايی براي
نمايش و تأكيد آفريده است .از شروع تا خاتمه اين موزه ،هارموني با اشيا نظام مييابد و
در آخر كه پاياني باز براي اين هنرها در دوران معاصر است به ويتريني به شكل سفينه
برميخوريم كه ميتوان آن را به نمادي از جهان پيشرو تعبير كرد.
سفينهاي كه ميتواند محمل رويكردها و جنبشهاي تازه باشد ،تمام مسير موزه را
پيموديم ،سبكها و تحوالت را سپري كرديم و براي مسافر فردا نيز پذيراييم.
تفكر بينارشــتهاي و خالقانه در طراحي يك موزه ،جان دوبارهاي به اشياي باستاني
و تاريخي ميبخشــد و مكشوفات باســتاني را در بســتر تازه خود ،بروزي پرجاذبه
ميبخشــد .موزهها ديگر مخازن و آرشــيو اشيا نيســتند ،بلكه خوانشي هستند از
دستاوردهاي گذشته و راهكاري براي پيوند با آينده كه اين مهم در موزه آبگينه به
درستي تحقق يافتهاست.

باشگاه
نویسندگان
چهارشنبه
روزي كه باران از زمين به آسمان باريد
ابراهيم افشار

خانمي به قاعده 80ساله نميدانم،
 1شمارهام را از كجا پيدا كرده كه سر
صبحي با صدايي لرزان ميگويد ببينم مسيو
آرسن را ميشناسي؟ ميگويم نع .ميگويد نع و نكمه .سكوت .خوب
حاال چكارم داريد؟ ميگويد ديدهاي تا حاال باران از زمين به آسمان
ببارد؟ ميگويم نه .ميگويد نه و نكمه .سكوت .خوب حاال چه كارم
داريد؟ ميگويد از عشق آرسن به «مارو» خبر داري؟ ميگويم نه.
ميگويد نه و نكمه .سكوت .خوب حاال چكارم داريد؟ ميگويد باد
گرم «ازگيلپز» گيالن را ديدهاي؟ ميگويم نه .ميگويد نه و نكمه.
ســكوت .اســتغفراهلل .خوب حاال چكارم داريد؟ ميگويد تا حاال
داروخانه كارون رشت را ديدهاي؟ ميگويم نه .ميگويد نه و نكمه.
خدايا سر صبحي اين خاتون پُردِژم از كجا رسيده است كه يكريز
نكمهبارانم ميكند .ســكوت .خوب حاال چــكارم داريد؟ ميگويد
«سليمانداراب باال» را ميشناسي؟ ميگويم نه .ميگويد نه و نكمه.
امروز كال غذا «نه و نكمهپلو» داريم مامان!
بايد بروم رشــت .بايد بــروم داروخانــه كارون در ميدان
 2شهرداري كنار سينما سيروس را پيدا كنم و دنبال آرسن
بگردم .بايد بروم سليمانداراب و نخستين آسايشگاه سالمندان و
معلوالن رشت را ببينم و از كودكان عقبافتاده ذهني بپرسم مسيو
آرسن را نديدي؟ بايد آيتاهلل ضيابري را زير خروارها خاك پيدا كنم
و بگويم اين آرسن كيست كه مرا بهخاطر ننوشتن از او نكمهباران
كردهاند؟ بايد تا استادســرا بروم و ببينم زادگاه اين مرد معروف به
مســيح گيالن ،هنوز بوي اقاقيا و قرنفل ميدهد يا نه؟ بايد مدرسه
ارامنه را پيدا كنم و كنار قبر آرسن ،سلفي بگيرم .بايد از آسمان رشت
بپرسم مگر ميشود باران ،معكوس ببارد و آسمان را خيس كند؟
بايد حواسم باشــد اين بار اگر خانمي به قاعده 80ساله كه
 3صدايش از فرط خشــم ميلــرزد از من بپرسدآرســن را
ميشناســي؟ نبايد بگويم نه .اين بار ديگر ميگويم بله خاچاطور
آرسن ميناســيان را ميشناســم .مردي كه نخســتين داروخانه
شبانهروزي ايران را در رشــت افتتاح كرد .بايد بگويم بله ميدانم
آرسن درروزگار تيفوس و تيفوئيدزده جنگجهاني دوم كه كارخانه
باير آلمان نميتوانست دارو به ايران بفرستد ودارو بهشدت ناياب بود
ل را از مرگ نجات داد .بايد بگويم
او با دواهاي دستساز خود يك خي 
بله كه من آرسن را ميشناسم .نشان به آن نشان كه پالتوي بلندي
پوشيده بود و براي دختركان فقير جهيزيه جور ميكرد .بله كه من او
را ديده بودم .نشان به آن نشان كه سگهاي ولگرد را تيمار ميكرد.
بايد حاضرجوابي كنم و بگويم بله .البته ميدانم او در داروخانهاش از
تنگدستان پول نميگرفت .بايد بگويم بله .خودم با همين چشمان
باباقوريام ديدهام كه نوعروسان غمگيني در يك چشم به هم زدن،
گردنبندهاي طاليشان را روي ميز داروخانه او ميگذاشتند و فرار
ميكردند تا آرسن براي دختركان معلول آسايشگاه شبانهروزياش
شير و نان بخرد .بايد بگويم من او را دوش به دوش امامجماعت رشت
ن راه ميرفتند و در
ديده بودم انگاري كه برادر شيري هماند در خيابا 
گوش هم محبت زمزمه ميكردند .بايد به قسم و آيه مردم رشت در
آن دوران رجوعش بدهم كه صادقانهترين سوگندشــان «به جان
آرســن قســم» بود كه يعني ديگر مو الي درزش نميرود .بايد از
اعتصاب كارگران كارخانه گونيبافي رشت تعريف كنم كه آرسن با
سبدهاي پر از شير و خرما و دارو به كمكشان شتافته بود و در مقابل
تهديد آژانها كه ميخواستند او را از غائله دور كنند به استاندار پيام
داده بود كه ما همگي در اين مملكت خويشــاوند هم هستيم .بايد
حضورش را هنگام نجات مقنيان محبوس در چاه و آسيبديدگان
آتشسوزيهاي ناشي از باد گرم «ازگيلپز» گيالن تبديل به قصه
كنم و بگويم بله من با افتخار ،آرســن را ميشناسم و به چشم خود
ديدهام كه پشت وانتش پيرزن يخ زدهاي را كه پسر و عروس او را از
خانه بيرون انداخته بودند به آسايشگاهش برد تا با شير گرم و بوسه
بر گيســوان نقرهاي آرامش كند .بايد بگويم من ســايه بلند مرد
پالتوپوش را بارها پشــت ويترين داروخانه كارون ديدهام كه چوب
كبريتي الي لبهايــش ميجويد و هنــگام دارو فروختن به زنان
تنگدست ،نخست به اســكناس مچالهشده توي دســت آنها نظر
ميكرد تا قيمت داروهاي گرانتر را به اندازه وسع او بگويد كه دست
خالي برنگردند .بايد بگويم من با همين چشمهاي باباقوريام ديدهام
كه آرسن يك شب ،نگهبان سينما سيروس را درحاليكه از مغازهاش
يك پنجاهي دزديده بود ،خفتگير كرد و فردايش براي او مغازهاي
خريد و نشان به آن نشان كه پيشقسطش را از جيب خود مرحمت
كرد و به جوان كجدست گفت حاال با حرفه نجاريات ،بقيه اقساطش
را ميدهي .همان جواني كه بعدها به يكي از برندهاي كار چوب در
گيالن تبديل شد .بايد بگويم من با چشم خود ديدهام كه او با دست
خود براي دختركان معلول و ناتوان آسايشگاهش لقمه ميگرفت.
من بايد همه اين چيزها را بگويم و بميرم.
حاال اگر اين بــار خانمي به قاعده 80ســاله زنگ زد و در
 4مقابل هر نه من گفت «نــه و نكمه» ،بايد بگويم من ديگر
آرسن را قشنگ ميشناســم .بايد بگويم بله من هم باور دارم كه
باران هم استثنائا پيش ميآيد كه از زمين به آسمان ببارد و آن هم
روزي بود كه خبر مرگ آرســن در رشــت پيچيد و دســتههاي
عزاداري مسلمانان در كنار گروههاي سوگوار مسيحي ،رشت را به
تعطيلي كشــاندند .مســلمين درحاليكها هللاكبر و ياحســين
ميگفتنــد ،جنــازه او را روي دوش خــود تــا مدرســه ارامنه
«آ.هوردانيان» جنب كليســا بدرقه كردند .بايد بگويم بله ســال
1356نشان به آن نشان كه فرداي سيزده به در بود و مسلمانها با
پرچم و كتل و مسيحيان با صليب ،درحاليكه كسبه رشت كركره
مغازههايشان را به احترام او پايين آورده بودند با چشمهايي گريان
به وداع با مرد پالتوبلند 75ساله پرداختند كه نامش مسيح گيالن
بود و به هر مسجدي كه پا ميگذاشت مردم از جايشان بلند شده
و برايش صلوات ميفرستادند.
با مرگ آرسن ،حاال ديگر «مارو» تنها مانده بود .حاال ديگر
 5پيرزن بيكس «اماممحلــه» تنها مانده بــود .حاال ديگر
مردمان گرفتاري كه آرسن در دادگستري ضمانتشان ميكرد تنها
مانده بودند .حاال ديگر صداي زن خســتهاي كه در داروخانه به او
التماس ميكرد «آرسنجان! تي جان قوربان ،ميدختر كرا از دست
شه .او كرا ميره .به دادا ما برس» تنها مانده بود .حاال ديگر من تنها
مانده بودم و تلفنم ديگر زنگ نميزد كه بانويي كهنسال از پشت آن
بگويد «نه و نكمه» .حاال ديگر نكمه هم تنها مانده بود.

